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78-) Ve inne aleyke la`netİY ila yevmid diyn; 

"Muhakkak ki, hüküm sürecine kadar lânetim 

(benden uzaklık) senin üstündedir!"  

 

38 - SÂD 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL BÂİS... 

Sürekli yeni yaşam boyutlarına dönüştüren! "Her an 

yeni bir şe'nde" oluşun mekanizması olarak sürekli 

yeni bir hâl yaşatan. Bu özelliğin insanda açığa 

çıkışı itibarıyla... "ÂMENTU"da da yerini alan "Ba'sü 

ba'delMevt = ölüm akabindeki diriliş" 

anlamındadır... "Mutlaka siz, boyutlar değiştirerek o 

boyutların uygun bedenlerine dönüşeceksiniz!" 

(84.İnşikak: 19) âyetindeki işlev de bunu anlatır... 

Ölümü TATMAK ve bunun devamı yeni bir yaşam 

hâline başlamak. Şu dünya (beden) yaşamımızda 

iken de bu bâ'slar mümkündür... Velâyet - Nübüvvet 

- Risâlet bâ'sları gibi! Ki, bunlarda dahi yeni bir 

yaşam mertebesi söz konusudur! Tohumun 

kabuğunu çatlatıp mahsulünü açığa çıkarması gibi, 

ölü (bilkuvve - işlevsiz - nesnel) olanı bâ's edip 

dirilten, demektir. Açığa çıkana, yeni yaşam ortam 

veya boyutuna kavuşana göre, bir önceki ortama 

uygun yaşam bedeni "kabir" hükmündedir... "O 

Saat (vefat) muhakkak gelecektir, onda hiç şüphe 

yoktur. Kesinlikle Allâh, kabirlerde (bedenleri içinde) 

olan nefsleri (bilinçleri) bâ's edecektir 

(varlıklarındaki Esmâ özelliğiyle yeni bir beden 

oluşturarak yaşamlarına devam ettirecektir)!" 



(22.Hac: 7) Üstad Ahmed Hulûsi [Dua ve Zikir 

kitabından alınmıştır.]  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

“Huyunu değiştiren kişi, yaratılışını değiştiren kişiye 

benzer. Çünkü onun yaratılışını değiştirmedikçe 

huyunu değiştiremezsin.” 

Hadis 

 

 

BEDENİN ŞEYTANLIĞI ÜZERİNE... 

Kuranda Şeytana kıyamete kadar izin verilmesi: 

Kişinin ölümüyle birlikte şeytanın hükmü kalmaz. 

Yani bedenin hükmü kesilir ve bedenin hükmü 

kalmaz artık..! Kıyamet tabiri, kişiye yönelik olarak 

"ölümdür". Ölüme kadar bu beden sende 

şeytanlığını yapar, ve seni maddeye maddi 

zevklere bedeni zevklere dönük olarak yaşatır. Ve 

bu yaşattıklarına dönük olarak senin beynindeki 

bütün potansiyeli harcatır tüketir...yazının devamı... 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

"Birimin kaderi olamaz. Çünkü birim yoktur. Tümün 

kader programı vardır. Tümün programında resmin 

içindeki fırça darbeleri ile renk oraya denk gelir. Bu 

durumda birimin kaderi vardır demek şirk olur." 

Ahmed F. Yüksel 

 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/duavezikir.pdf
http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/bedeninseytanligi.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


 
Hikaye- Ekmek ve bakkal 
Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Uyuduğun zaman beyinde hangi bölge devre dışı 

kalır?" 

Günün Sorusu 

 

"Rızkımı veren Hüdâ'dır, kula minnet eylemem. " 

Nesimi 

 

"Allah şahit etmiş ruha bedeni, kimseyi kimseden 

sormamak için.." 

Neşet Ertaş 

 

12 – 16 Şubat belki bir gün evveli ve sonrası da ; 

Akrep – Balık – Oğlak’ lar bu günleri kaçırmayın... 

Sağlam düşünebilir, derin görebilir, kararlı hareket 

edebilir ve güçlü durumlara imza atabilirsiniz.  

Astrolog Nuran Tuncel 

 

"Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir"  

Balzac 

http://blog.milliyet.com.tr/hikaye--ekmek-ve-bakkal/Blog/?BlogNo=399856
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


 

"Hayat görüşlerini İslam’a göre yargılayacaklarına, 

hayat görüşlerine göre İslam’ı yargılayanlar, 

lokomotifi vagonlara çektirmeye kalkmaktalar!"  

Caner Taslaman 

 

"Kin... 

"Kırgınlıklar ve kin, olumsuzluk ve mağdurluk 

döngüsünde kalmanıza yol açan zanlılardır... 

ARINMAK İÇİN 

Beraberinizde taşıdığınız küskünlükleri, kızgınlıkları 

ve hüsranları tespit edin... " 

 

"Bir anlam gelse. Ne varsa alsa gitse." 

Ö. Asaf 

 

İstanbul pazarını bulutlarla geçiriyor, 

sıcaklık da 5-6 dereceleri pek 

aşamıyor. P.tesi de tablo aynı. Salı 

akşam yağış geliyor, çarşamba da 

devam ediyor, perşembeden itibaren ısınıyor. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Ü stad AHMED HUL SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- DİN GÜNÜ" NE ZAMANDIR? 

- http://radyoyansimalar.com/ 

- Astrolojide Şubat ayı.. 

- Bir hayalim var: Saracoğlu stadında, dizlerinin 

üstünde kayan bir Drogba! 

- Kabe'de izdihama çözüm 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/din-gunu-ne-zamandir.htm
http://radyoyansimalar.com/
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2013.html
http://siyaset.milliyet.com.tr/bir-hayalim-var-saracoglu-stadinda-dizlerinin-ustunde-kayan-bir-drogba-/siyaset/siyasetyazardetay/17.02.2013/1669897/default.htm
http://siyaset.milliyet.com.tr/bir-hayalim-var-saracoglu-stadinda-dizlerinin-ustunde-kayan-bir-drogba-/siyaset/siyasetyazardetay/17.02.2013/1669897/default.htm
http://dunya.milliyet.com.tr/kabe-de-izdihama-cozum/dunya/dunyadetay/16.02.2013/1669653/default.htm


- Kâh çıkarım gökyüzüne seyrederim âlemi 

- Kafamıza gökten bir taş düşmesi ihtimali 

nedir/İsmet Berkan 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://m.milliyet.com.tr/iphone/ArticleDetail.aspx?ArticleID=1669854
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/22615881.asp
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/22615881.asp
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

