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78-) Nerede olursanız olun ölüm size 

ulaşır. Sağlam ve yüksek kalelerde 

bulunsanız bile... Eğer onlara bir iyilik 

isâbet ederse "Bu Allâh indîndendir" 

derler. Eğer bir kötülük isâbet ederse 

"Bu senin indîndendir" derler. De ki: 

"Hepsi de Allâh indîndendir!" Bu 

insanlara ne oluyor ki hakikati anlamaya 

yanaşmıyorlar! 

 

79-) Sana iyilikten ne isâbet ederse, 

Allâh'tandır. Başına gelen kötülük ise 

nefsindendir (nefsinin arzusuna 

uymandan). Biz seni insanlara Rasûl 

olarak irsâl ettik. Şahit olarak Esmâ'sıyla 

hakikatin olan Allâh yeter. 

Nisa Suresi:78/79 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

� 

 

EN NÛR... 

Her şeyin hakikati olan İlim! Her şeyin 

aslı Nûr'dur, demek; her şey ilimden 

ibarettir İlmullâh'ta demektir. Hayat, 

ilimle vardır. İlim sahipleri Hayy'dır; 

diridir! İlmi olmayan ise, yaşayan ölüdür. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

� 

 



“Beni isteyen beni bulur. 

Beni bulan beni bilir.Beni bilen beni 

sever.Beni seven bana aşık olur. Bana 

aşık olana ben de aşık olurum.Ben kime 

aşık olursam onun canını alırım.Ben 

kimin canını alırsam, diyetini de üstüme 

alırım.” 

Hadis-i Kudsî 

� 

 

DÜŞÜNCE 

Meleki boyutun sizde yansıması... 

Evreni var eden Mutlak Varlığın ilmi ile 

algılananları değerlendirme... 

Evrensel bakış açısına sahip olma... 

 

İsimlerle, lâkap ve ünvanlarla 

uğraşmayıp; “kavram” ve “işlev”i 

değerlendirme... 

 

Birimsellik duygu ve değer yargılarından 

arınmak suretiyle olabildiğince Allah’ın 

esmâsı’nın özelliklerini cem edip, o 

gözle âlemleri ve içindekileri 

değerlendirme... 

 

Belirli bir mânâyı hâvi olan kitlelerin 

yaydığı radyasyonların beyne ulaştığı 

zaman, kendi anlamı türünden bir 

çalışma tarzını beyinde meydana 

getirmesi sonucu beyinde oluşturduğu 

mânânın neticesi... 

Üstad Ahmed Hulûsi 

� 

 



Sizler mallarınızla halkı kuşatamazsınız 

(onların gönüllerini hoş edemezsiniz); 

öyleyse açık yüzlülük ve güzel 

davranışınızla onları kuşatınız. 

Hz. Ali (r.a.) 

� 

 

O’nu tanısaydınız, O’nun önünde 

dilleriniz lâl kesilirdi; kalpleriniz ve diğer 

uzuvlarınız her halinde edepli olurdu. 

Abdülkadir Geylani Hz. 

� 

 

İnsanların en muttakîsi ve en âlimi, 

insanlara aynı gözle bakmayandır. 

Çünkü bazı insanlara rıza ve bazı 

kimselere de gazab gözüyle bakmak 

gerekir. Eğer gazab gözüyle bakılması 

gereken kişiye, rıza gözüyle bakarsan 

onun ayıplarını göremezsin; zira rıza, 

insanın gözlerindeki görme hassasını 

zayıflatır. 

İmam Gazali 

� 

 

Hürmetler karşılıklıdır. Sabırla öfkesini 

yutanın kalbine emniyet ve imanın 

dolacağını da unutma. 

Muhyiddin İbni Arabi 

� 

 

"Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ 

olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır." 

Cüneyd-i Bağdadi 

� 



 

"İnsanların fitnesinden kurtulmak 

istiyorsanız, çarşı ve pazarlarda sık sık 

bulunmayınız." 

Hacı Bayram-ı Veli 

� 

 

İslâmın temeli güzel ahlâk; ahlâkın özü 

bilgi; bilginin özü akıldır. 

Hacı Bektaş Veli 

� 

 

Kuralların olsun, ama kurallarını 

başkalarını dışlamak yahut yargılamak 

için kullanma.Bilhassa putlardan uzak 

dur, dost Ve sakın kendi doğrularını 

putlaştırma! İnancın büyük olsun, ama 

inancınla büyüklük taslama! 

Şemsi Tebrizi 

� 

 

Bilgi bu dünya ve ötesi için vardır. 

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/ 

� 
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Istanbul'da kar zayıflasa da, bölgesel 

olsa da yine görülüyor. En fazla 2-3 

dereceye çıkar. Nispeten zayıflasa da 

rüzgar yine sert. H.sonu da ıslak, ama 

karla karışık yağmur, hatta yağmura 

döner. 

Havayı Koklayan Adam 

❄ 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

 

http://gundem.milliyet.com.tr/balik-

yemeden-once-bir-kez-daha-dusunun-

/gundem/gundemdetay/20.12.2012/1644

439/default.htm 

 

http://indigodergisi.com/2012/12/yeni-

bir-galaktik-gun-doguyor-ne-muhtesem/ 

 

http://indigodergisi.com/2012/12/evrimse

llesme-yeni-insan/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bd8h

M-

wDazg&feature=youtube_gdata_player 

 

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)... 

 

Cuma günü boyunca Ay Koç burcunda 

ilerliyor. Yenilikçi, taze ve coşkun 

enerjiler güne motivasyon katıyor. 

Sabah erken saatlerde henüz Ay-Jüpiter 

altmışlığının geliştirici ve iyimser etkileri 

devrede olacağından, güne olumlu 

başlayacağımızı söyleyebiliriz. 

Saat 13:11’de Güneş Oğlak burcuna 

geçiyor. Kuzey yarımküre için kış soltisti! 

Yeni bir mevsim başlıyor. 

En kısa günü yaşadıktan sonra, 

bugünden itibaren günler uzamaya 

başlayacak. Bu aydınlığın artması ve 

gelecekten umut anlamına geliyor. 

Güneş’in Oğlak burcuna giriş anına 

yönelik astroloji haritasında, bilinç 

değişimi ve ruhsal aydınlanma için 

uygun gezegen konumları ve açı 

kalıpları bulunuyor. Bu gezegen 

konumları ve açı kalıpları hakkında 

geniş ve detaylı incelemeler yaptığım 

yazımı çok yakında yayınlayacağım. 

Ama bunlardan bir tanesine kısaca 

değinerek bilgilendirme yapmak 

istiyorum. Bugün gökyüzünde Yod 

olarak adlandırılan bir açı kalıbı 

oluşacak Yod Jüpiter-Satürn-Plüton 

gezegenleri arasında olacak. Ama bu ilk 

kez olmuyor. Bu üç gezegen arasında 



aynı açı kalıbı 1989 yılında da 

oluşmuştu. Şimdikinden farklı olarak 

Satürn Oğlak’ta, Plüton Akrep’teydi ve 

şimdi olduğu gibi Jüpiter İkizler 

burcundaydı. Bu anlamda endişeye 

mahal verecek bir gökyüzü konumunun 

oluşmadığının altını çiziyorum şimdilik 

sadece. 

Ay-Merkür üçgeninin iletişimde olumlu 

ve yeni şeyler öğrenmeye, bilgi 

arttırmaya yardımcı olacak uyumlu açısı 

öğle sonrasındaki saatlerde etkinleşiyor 

ve günün geri kalanında da etkinliğini 

sürdürüyor. 

 

Öner Döşer 
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Gazete Eki (2)... 

 

Kıyamet kopmadı ama gezegenler aynı 

hizaya geldi 

http://m.t24.com.tr/haber/kiyamet-

kopmadi-ama-gezegenler-ayni-hizaya-

geldi/220120 
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