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"O gün ikiyüzlü (münafık) erkekler ve 

ikiyüzlü kadınlar, iman edenlere: "Bizi 

bekleyin ki nûrunuzdan yararlanalım" 

der! "Geriye dönün de bir nûr araştırın" 

denildi. Derken aralarına kapısı olan bir 

sur (geçilmez perde) çekilir ki, onun 

bâtını (iç âlemi) içinde rahmet vardır, 

onun zâhiri azap tarafındandır." 

Hadiyd: 13 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

� 

 

EN NÂFİ'... 

Hayra erişmeye vesile olacak yararlı 

düşünce ve fiilleri hatıra getirip gereğini 

uygulatan. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

Eger hicret olmasaydı, ensardan biri 

olurdum. 

Hadis 

 

"Ya ALLAH de ve varlık suretlerinden 

söz etme; 

ya da varlık suretlerinden söz et; ALLAH 

kelime ve kavramını düşünme. 

İkisinin bir arada düşünülmesi halinin adı 

ŞİRK'tir!." 

Üstad Ahmed Hulûsi 



❤ 

 

Hiçbir işte lüzumundan fazla aceleci 

olma. Dikkatli davranış sahibi olanlar, 

kendilerini bir çıkmaza girmekten 

muhafaza etmiş olurlar. 

Hz. Ali 

� 

 

“Bütün suretleri kabul edecek bir hale 

geldi kalbim benim, ceylanların otlağına 

döndü, keşişlerin manastırına 

puthaneye döndü, tavaf edenlerin 

Kabe’sine kalbim 

Tevrat levhalarına, Kur’an sayfalarına. 

Ben Aşk dininin müntesibiyim.. 

İbni Arabi 

 

‘Hakk kulundan intikamını yine kul ile alır 

Bilmeyen İLM-İ LEDÜN’Ü anı kul yaptı 

sanır 

Cümle eşya halikındır kul eliyle işlenir 

Emr-i Bari olmayınca sanma bir çöp 

deprenir’’ 

Abdül Kerim Cilî Hz. 

� 

 

Dünya şeytanın ipidir. 

İmam Caferi Sadık 

 

Madde karanlığı, akıl nûru; 

Cehâlet karanlığı, ilim nûru; 

Nefis karanlığı, marifet nûru; 

Gönül karanlığı, aşk nûru ile aydınlanır. 

Hacı Bektâşi Veli 



Allah der ki, kimi benden çok seversen 

onu senden alırım. Ve ekler, onsuz 

yaşayamam deme, seni onsuz da 

yaşatırım. Ve mevsim geçer gölge veren 

ağaçların dalları kurur, sabır taşar, 

canından saydığın yar bile bir gün el 

olur. Aklın şaşar dostun düşmana 

dönüşür. Düşman kalkar dost olur. Öyle 

garip bir dünya. Olmaz dediğin ne varsa 

hepsi olur. Düşmem dersin düşersin. 

Şaşmam dersin şaşarsın. En garibi de 

budur ya; öldüm der durur yine de 

yaşarsın. 

Hz. Mevlana 

� 

 

İnsan bilgiyi yaşam için öğrenir. 

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/ 

� 

 

Istanbul'a biraz erken gelen kar 

aralıklarla sürer. Gün ortalarında yer yer 

karla karışık yağmura dönebilir. Gece 

yine -2'ye iner. Yarın da kar var. H.sonu 

5 dereceleri pek aşmaz, ısınma salı 
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günü. 

Havayı Koklayan Adam 

❄ 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/2219

1451.asp# 

 

http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf

gazetesi.com-/ 

 

http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/ 

 

http://www.okyanusum.com/ 
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Gazete eki-1 

 

KIYAMET GÜNÜNE HAZIRLIK 

ÖNERİLERİ... 

ÜSTAD AHMED HULÛSİ'den... 

 

http://haber.gazetevatan.com/Haber/500

682/1/Gundem 
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13 bin yıllık karanlık döngüsüyle 

vedalaşmamıza sadece bir gün kaldı. 

İnsanlık olarak sayılamayacak kadar çok 

şeyi deneyimlediğimiz, öğrendiğimiz, 

geliştirdiğimiz, yaktığımız yıktığımız, 

ayağa kalktığımız, sayısız mutluluğu ve 

acıyı yaşadığımız bir 13 bin yıl. Sayıyla 

yazması kolay geliyor, bir de şöyle 

düşünelim: Resmi tarihimiz M.Ö. 

5000'lerde başlıyor o da çok kasarsak; 

en fazla 7 bin sene. Yani şu anki 

medeniyetimizi, resmi tarihe bakarsak 7 

bin senede kurmuşuz. Yani biz insanlık 

olarak aydınlık yüzü görmedik hiç. Ha 

ben resmi tarihe inanmıyorum o ayrı. 

Amma velakin bu bile ne kadar önemli 

bir dönemi yaşayacağımızın göstergesi. 

Diyeceksiniz peki bunun ispatı nerde? 

Kalbimde, ruhumda hissediyorum bunu. 

Ben kendi adıma biliyorum. :) Kısaca 

tarihe tanıklık etmemize sadece bir gün 

kaldı ve 22'sinde yepyeni bir döneme 

uyanacağız. Görünüşte hiçbirşey 

değişmeyecek ama aslında çok ama çok 

şeyler değişecek. Hele ki bir 2023'ü 

falan görelim. O zamanın dünyasında 

bile çok çok şeyler fark etmiş olacak. 

Bununla birlikte hepsinden önce kendi 

içimizdeki değişimler önemli. Yani dış 

dünya hiç değişmese bile önemli olan iç 

dünyası. Yoksa sizi cennete koysalar 

bile şikayet edecek birşey bulursunuz. 

 

Sözü fazla uzattım. Genelde böyle 



dönemleri geçirir ve farketmeyiz. 

Yaşayacağımızın ne olduğunu hep 

içimizde hissedelim... 

 

Bize kattığın herşey için çok teşekkürler 

Karanlığımız. Bize katacakların için 

hoşgeldin Aydınlığımız... Yolculuğumuz 

hayırlı olsun. :) 

 

Hasan Sonsuz Çeliktaş 

 


