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Onlar ki iman etmişlerdir ve şuurları 

Allâh'ı hakikatlerinde olarak hatırlayıp 

hissetmenin tatminini yaşar! Kesinlikle 

biline ki, şuurlar Bizikrillâh (Allâh'ı, 

Esmâ'sının işaret ettiği anlamlar 

doğrultusunda hakikatinde HATIRLAYIP 

hissetmek) ile mutmain olur! 

Ra'd suresi :28 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

� 

 

ER RAHMÂN... 

"Allâh" ismiyle işaret edilenin, 

"zerre"lerin zâtını "Esmâ"sıyla ilminde 

"var" kılma özelliğine işaret eder. 

Bugünkü anlayışa göre "Kuantum 

Potansiyel"e işaret eder. Tüm 

yaratılmışların kaynağı olan 

potansiyeldir. "Esmâ mertebesi"nin 

adıdır! Her şey, "var"lığını "ilim ve irade" 

mertebesinde bu ismin işaret ettiği 

özellikle elde eder! "Er Rahmânu alel 

Arşisteva" (20.Tâhâ: 5) ve "Er Rahmân; 

Allemel Kur'ân; Halekal İnsan; Allemehül 

beyan" (55.Rahmân: 1-4) işaretleri 

gereği "ŞUUR"da açığa çıkan "Esmâ"nın 

hakikatidir! Rahmeti, o "şey"i ilminde 

"var"lığa getirmesidir! "Allâh Âdem'i 

Rahmân sûretinde halk etti" işareti 

"İnsan"ın, ilmî sûretinin Rahmâniyet 



özelliği yansıması üzere meydana 

getirildiğine işaret eder. Yani Esmâ 

mertebesinde bulunan özellikler ile! 

İnsan'ın, Zâtı itibarıyla kendini tanıyışı 

da Rahmâniyet'le ilgilidir... Bu nedenle 

"RAHMÂN"a secdeyi müşrikler 

algılayamamıştır (25.Furkan: 60)... 

Şeytan (vehim, bilinç) "RAHMÂN"a âsi 

olmuştur (19.Meryem: 44)... "İnsan"ın 

Zât'ının "Esmâ" hakikatinden meydana 

getirildiğine işaret eder! "İnsan"daki "Zâtî 

tecelli" de budur! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

� 

 

"Dua rahmet kapılarının anahtarı, 

mü’minin silahı, dinin direğidir. Dua 

ibadettir. İbadetin özüdür." 

[Hadis,Tirmizi] 

� 

 

Vahdet idrak edilmez vehim 

terkedilmeden !!! Senin kendini bir Kişi 

olarak kabul edişin, olmayan birşeyi var 

kabul etmendir. Senin kendini kişi olarak 

kabulünde en büyük vehimdir zaten... 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

@AhmedHulusi: 9. AT-TAWBAH - 

Decoding The QURAN 

http://t.co/wYcT7Hih 

� 

 

http://t.co/wYcT7Hih


 

@myalcintas: Kabe'yi genişletme, 

dolayısı ile Osmanlı revaklarını sökme 

çalışmaları başlamış. Mekke, Suudi 

Arabistan http://t.co/dxjtvFtp 

 

@myalcintas: Aldığım bıilgilere göre, 

şuanki proje çerçevesinde, Kabe'deki 

Osmanlı revakları restorasyon sonrası 

gene mescid içine yerleştirilecek 

� 

 

En-El Hak Hallac-ı El Mansur 

Ben değişenim, O değişmeyen 

Ben etrafında sonsuzca dönen, O 

çekimiyle tanzim eden. 

Ben renkten renge bürünen, O tüm 

renkleri bünyesinde toplayan, 

Ben her noktada gezinen, O 

noktasızlıkta biçimsizleşen. 

Ben mi kaldı geriye, 

Ben’den.? 

 

'Arif' kendine yakıştırılacak bir şöhretten 

ziyade, her ölümlünün aşamayacağı 

B'Aliğ badireleri ve binbir meşakkat dolu 

yolları, derinlemesine yaşayan hal 

Ehli'dir. 

� 

 

Halkın Hakk'a en yakını, en fazla halkın 

yükünü çeken ve huyu hoş olandır. 

Bâyezid Bistâmî 

� 

 

http://t.co/dxjtvFtp


Yeni yılınız kutlu olsun! 

2013'ün sağlık, mutluluk ve başarı dolu 

geçmesini dileriz. 

Tasavvuf Gazetesi 

� 

 

Said ve şakilik genetik olabilir. Ancak 

kendini bilme farklı olup, el Hadi, el Veli 

ismine dayalıdır. 

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/ 

� 

 

Mahmud Erol Kılıç 

 

http://www.sakarya.bel.tr/etkinlik_detay.

php?id=271&uk=8&ak=111 

 

http://mahmuderolkilic.blogspot.com/?m

=1 

� 

 

 "Sıradan birinin ingilizcesi gibi aşk; 

anlıyorum ama konuşamıyorum.. " 

Elif Şafak 
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Derisini değiştiremeyen Yılan Ölür. 

Suna Dumankaya 

� 

 

Mutlu yıllar. İstanbul'da yılın son 

gününde az güneş çok bulut var. 

Rüzgarla birleşen düşük sıcaklık 

üşütüyor. H.sonuna kadar yağış 

görünmüyor. Ara ara bulutlar, ara ara sis 

oluşacaktır. 

Havayı Koklayan Adam 

☁ 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

 

@CNNSonDakika: Bakan Bayraktar: 

Hıristiyanlık Din Olmaktan Çıktı 

http://t.co/xeYuenb7 

 

http://youtu.be/GJbiw_bOFmY 

 

http://youtu.be/q8htwMO6pE4 

 

http://youtu.be/7Yl0SV6Axmc 

 

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

gazetesi.com-/ 

 

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

 

http://www.okyanusum.com/ 
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