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MUHAMMED, Rasûlullâh'tır! O'nunla 

beraber bulunanlar, küffara (gerçeği 

reddedenlere) karşı sert, kendi 

aralarında çok merhametlidirler... Onları 

rükû eder (varlıkta her an tedbir edenin 

Allâh Esmâ'sı olduğunu müşahedesinin 

haşyeti, tâzimi içinde), secde eder 

(varlığın yalnızca Esmâ özelliklerinden 

ibaret olarak kendilerine özgü bağımsız 

vücutları olmadığının müşahedesiyle 

"yok"luklarını hisseder) ve Allâh'tan fazl 

(lütfu - Esmâ kuvvelerinin farkındalığı) 

ve RIDVAN (Hakikatinin farkındalığıyla 

bunun sonuçlarını kuvveden fiile 

çıkarma özelliği) ister hâlde görürsün... 

Sîmalarına gelince, vechlerinde 

(şuurlarında "yok"luklarının idrakı olan) 

secde eseri vardır! Bu onların Tevrat'taki 

(nefse dönük hükümler) misal yollu 

anlatımlarıdır... İncil'deki (teşbihî) 

temsillerine gelince: Bir ekin ki filizini 

yarıp çıkarmış, sonra onu 

kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış da gövdesi 

üzerine doğrulmuştur; ekincilerin hoşuna 

gider... Böyle yapar ki, onlarla 

(Esmâ'sıyla açığa çıkardığı) küffarı 

(gerçeği reddedenleri) öfkelendirsin! 

Allâh onlardan iman edip bunun gereğini 



uygulayanlara mağfiret ve çok büyük 

karşılığını yaşatmayı vadetmiştir. 

Fetih Suresi:29 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 
 

EL LATİYF... Yarattığının derûnunda ve 

varlığında gizli olan. Lütfu çok olan! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 
 

Muhakkak ki sizin amelleriniz, ölü olan 

yakınlarınıza arz edilir. Eğer hayır ise 

sevinirler. Değilse; " Ey Allah'ım bize 

hidayet verdiğin gibi onları da hidayete 

kavuşturmadıkça onları öldürme.." 

derler. 

Hadisi Şerif 

 
 

Mehdi, kurtarıcı bekleyerek, yaşadığın 

anları boşa geçirme gafletine düşme 

dostum!.. 

Mehdi'n hakikatinde mevcuttur!..Arıya 

vahyeden Allah sana da özünden her an 

vahyetmektedir; lâkin veri tabanın bu 

vahyi sana fark ettirmemektedir!.. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 
 

 



Hakk'ın yaptığı işlerde kadere sığınma. 

Kader içinde cereyan eden işlere de 

elini, dilini karıştırma. 

A. K. Geylânî 

 
 

Arif belirli bir itikatla kayıtlı olmayandır. 

Cüneydi Bağdadi 

 
 

Soru da bilgiden doğar, cevap da. 

Hz. Mevlana 

 
 

Değişim oldukça geniş tabanlı bir 

hareketle yakalanabilir. 

Ahmed F. Yüksel 

 

http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogge

r/?UyeNo=2474634 

 

http://blog.milliyet.com.tr 

 

http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-

yuksel 

 

http://blog.radikal.com.tr/ 

 
 

Üstadı OKU yan Ölümsüzlüğe geçer. 

Atasay Kamer 
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Dört güneşli gezegen keşfedildi 

 

Amerikalı amatör araştırmacılar, 4 

güneşe sahip bir gezegen keşfetti. 

Yale Üniversitesi tarafından yürütülen 

"Gezegen Avcıları" (Planet Hunters) 

programına gönüllü destek veren amatör 

araştırmacılar tarafından keşfedilen 4 

güneşli gezegen, Dünya'dan 5000 ışık 

yılı uzaklıkta bulunuyor. 

Gezegenin, bir yıldız çiftinin 

yörüngesinde yer aldığı ve başka bir 

yıldız çiftinin de ilk çiftin etrafında 

döndüğü belirlendi. 

Dünya'nın yarıçapından 6 kat daha 

büyük olan gezegen, Güneş Sistemi'nin 

en büyük 4. gezegeni Neptün'e 

benziyor. 

Yale Üniversitesi'nden Meg Schwamb, 

daha önce 2 güneşli gezegenlerin 

keşfedildiğini ancak 4 güneşli gezegene 

ilk kez rastlandığını ifade etti. 

 

Schwamb, keşfin insanoğlunu 

gezegenlerin nasıl oluşup geliştiği 

konusunda düşünmeye zorlayacağını 

söyledi. 

Gezegene gönüllü araştırmacıların dahil 

olduğu Planet Hunter programına atfen 

"PH1" ismi verildi. 

Gökbilimciler her ne kadar 4 güneşe 

sahip olsa da PH1'de yaklaşık 300 

santigrat sıcaklık nedeniyle güneşin 

batışını izlemenin mümkün olmadığını 



vurguladı. 

 

PH1'i keşfeden gönüllü araştırmacılar 

Kian Jek ve Robert Gagliano ise, 4 

güneşli gezegeni keşfederek bilime katkı 

sağladıkları için çok mutlu olduklarını 

dile getirdi. 

Keşif, ABD'nin Nevada eyaletinde 

düzenlenen Amerikan Astronomi 

Topluluğu Gezegen Bilimleri Bölümü'nün 

toplantısında sunuldu. 

Şimdiye kadar 2 güneşe sahip 6 

gezegen bulunmuştu. 
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