
 
25/01/2013, CUMA 

97-) Fiyhi ayatun beyyinatun Makamu Îbrahiym* ve 

men dehalehu kâne amina* ve Lillâhi alenNasi 

hıccül beyti menisteta`a ileyhi sebiyla* ve men 

kefere feinnAllâhe Ğaniyyün anil alemiyn; 

Onda apaçık işaretler ve İbrahim`in makamı var. 

Kim Ona dâhil olursa güvende olur. Gitmeye 

imkânı olan herkese Beyt`i hac etmek, insanlar 

üzerindeki Allâh hakkıdır. Kim (gücü yettiği 

hâlde) bunu inkâr ederse, muhakkak Allâh 

âlemlerden Ğaniyy`dir. 

3 - ÂL-U İMRAN 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

ES SEMI' 

Açığa çıkardığı Esmâ özelliklerini her an 

algılamakta olan. Farkındalığı ve kavramayı 

yaşatan. Bunun sonucu olarak Basıyr ismi özelliğini 

tetikleyen!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Nefsin arzularına (hevaya) uymaktan sakının. 

Çünkü o, (insanı) doğruya karşı sağır ve kör yapar" 

(Hadis) 

 

 

SEN YOKSUN Kİ O OLASIN...(2) 

Ve sen fena bulmaya muhtaç değilsin!! Ve sen ne 

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


gelensin ne giden. Bulunduğu yerde el an öyle 

olansın... Ama zamansız ve mekansız, "an 

mevhumu bile silinmiş." Yine o keşiften sonra 

anlayacaksın ki, onun bütün sıfatları sana sıfat 

olmuş. Sendeki sıfatları sana saymış benim 

sıfatlarım demiş. Böylece zahire baktığın zaman 

onun zahirini göreceksin. İçine baktığın zaman 

onun batınını göreceksin. Yani zahirin zahiri, 

batınında batını olacak. Keza evvelini evveli 

bulmuş, ahirinide ahiri bulmuş olacaksın bu 

durumda... Bütün bu manalarda en ufak bir şeyk ve 

şüphe yok. Sıfatınla onun sıfatını göreceksin, 

zatınla onun zatını göreceksin. Ama bütün bu 

manalarda senin o olmaya en ufak bir yakınlığın 

yok dikkat et. Keza onunda sen olmaya en ufak bir 

yakınlığı yok. Zira sen yoksun ki sen o olasın !!! 

Veyahutta onun sen olması sana yaklaşması 

mümkün değilki. Senin varlığın yokki o olsun... 

Hasıl kelam "herşey birşey olmama yönündedir." 

Ancak onun pak yüzünden gayrı. Zahirde de böyle 

batında da böyle. Yani mevcut varlık yok ancak o 

var... 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"İnanan insanın yüzünde güleçlik vardır, 

kalbindeyse hüzün. Gönlü herşeyden geniştir, nefsi 

herşeyden alçak. Yücelikten nefret eder, şöhrete 

düşmandır, gamı gussası uzundur, düşünmesi 

derin, susması fazladır. Vakti yoktur, çok şükreder, 

çok sabreder, düşünceye dalmıştır. İhtiyacı olanları 

görünce, kendi ihtiyacını hatırlamaz bile. Huyu 

güzeldir, geçinmesi hoş ve yumuşak. Şeref 

bakımından serttir, huy bakımından alçak" 

Hz. Ali 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


"Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri 

ile Alîm, kalb ile cahil olan kimselerdir" 

Hz. Ömer 

 

"Sevgilim tecelli ettiğinde hangi gözle O'nu 

görürsün ki? Kendi gözümle değil, onun gözüyle. 

Öyleyse O'nu O'ndan başkası görmedi ki! 

Sadece O'nu görürüm, O'ndan başkasını görmem. 

Evvel, Ahir, Zahir; Batın O'dur. O, her şeyi 

kapsamıştır" 

Muhyiddin Arabi 

 

"Allah ehlinin duyguları ölüdür. İşler bi halde 

değildir" 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
İnsanın farkı 
Ahmed F. Yüksel  
 

 

 

 

 

http://blog.milliyet.com.tr/insanin-farki/Blog/?BlogNo=397397
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"Hz. Ali ‘Topluluktaki nasihat azarlamadır’ diyor. 

Niçin?" 

Günün Sorusu  

 

"Zihin olmayan “O” ne? O, düşünme duyusu değil. 

O, zaman değil, anı değil, hayal gücü değil. O, şekil 

de değil. O, duyular da değil. Hattâ O, dinamik olan 

bilinç de değil. Çünkü O, limitli değil. “O” diye işaret 

edilen “O” ne? Ve Nerede? Ve sen kimsin? İki ayrı 

parça mı mevcut? “O” diyor ki: “Sadece O” , çaba 

harcamadan var olan O”... Bu iki kısım birbirinden 

farklı mı? Bunlar üzerinde tekrar tekrar tefekkür 

etmelisiniz. Bu tarz bir tefekkür zihni çöle, kalbi de 

vahaya çevirir.." 

Mooji 

 

İstanbul'da 5'i 1 yerde, rüzgar, 

yağmur, bulut, güneş hepsi var. 

Bugün sabah ve akşam yağışlı, 

gündüz güneşi görüyor. Lodos akşam 

saatlerine kadar kuvvetli. H.sonu sağanak var, 

pazar soğuyor. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

-   stad AHMED HUL SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- 12 kuralı okudun mu? - "S NNETULLÂH" (Allâh 

Sisteminin Değişmez Yasaları) 

- @haykavi: Çok tanrılıktan tek Tanrı'ya geçiş yine 

bir derece ancak tanrı inançsızlığından tek Tanrı'ya 

geçiş bir dereke: 

- Senin münafık dediğine spirtüel dendiğinde!.. 

- Hastalıkları Biz Mi Yaratıyoruz? 

- Cemaat fıkhı olmaz  

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://t.co/wMN0jwGL
http://t.co/wMN0jwGL
http://t.co/wMN0jwGL
http://t.co/Ma9L68gw
http://indigodergisi.com/2013/01/hastaliklari-biz-mi-yaratiyoruz/
http://www.zaman.com.tr/cemaat-fikhi-olmaz_2044605.html


- Astrolojide Ocak ayı.. 

- YAŞAYAN EN B Y K BİLİM ADAMI STEPHEN 

HAWKING , AYŞEG L EKİNCİ’YE KONUŞTU 

- Hawking Allah'ın varlığını kabul etti 

- Cennetin var olduğunu kanıtladı! 

- Sizden Size  

- www.okyanusum.com 

 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ocakayi2013.html
http://www.aysegulekinci.com/tr/yasayan-en-buyuk-bilim-adami-stephen-hawking-aysegul-ekinciye-konustu.html
http://www.aysegulekinci.com/tr/yasayan-en-buyuk-bilim-adami-stephen-hawking-aysegul-ekinciye-konustu.html
http://www.f5haber.com/yazete/hawking-allah-in-varligini-kabul-etti-haberi-3622880
http://www.internethaber.com/cennetin-var-oldugunu-kanitladi-496809h.htm
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

