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114-) Fete`âllellahul Melikül Hakk* ve lâ 

ta`cel Bil Kur`âni min kabli en yukda ileyke 

vahyuhu ve kul Rabbi zidniy `ılma; 

Melik ve Hak olan Allâh ne yücedir! 

O`nun vahyi sana bitmeden önce 

Kurân`ı (tekrara)acele etme ve: "Rabbim 

ilmimi arttır" de. 

20-TÂHÂ 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 
 

EL MÜTEKEBBİR... 

Mutlak BEN'lik O'na aittir! "Ben" diyen 

yalnızca kendisidir! Kim ben sözüyle 

kendisine varlık verirse; var oluşunun 

hakikatine ait "Ben"liği örtüp, göreceli 

benliğini ileri çıkarırsa, bunun sonucunu, 

yanmak suretiyle yaşar! Kibriyâ, O'nun 

vasfıdır. 

Üstad Ahmed Hulûsi 
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 
 

 

"Aşkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek 

ölen şehiddir. " 

[(Hadis/Kenzu’l-ummal, No: 6999-7000)] 

 
 

 

GERÇEK MANADA HAKKA 

TESLİMİYET (1)... 

İnsan genellikle yapısı itibarıyla hakkı hep 

ötelerde düşündüğü için, hakka ulaşmış olan 

birisini bulup onu aracı olarak düşünerek 

onun kendisini hakka götüreceğini düşünür. 

Halbuki böyle birşey kesinlikle ve asla 

mümkün değildir.  Hak öyle ötelerde 

uzaklarda dağların semaların arş'ın ötesinde 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/duavezikir.pdf
tel:6999-7000


olan bir nesne değildir. Varlığın özünde, 

sizin şah damarınızdan size daha yakın 

diyecek kadar yakınında olan bir varlıktır... 

İkinci olarak, onu bulmuş zat dendiği zaman, 

kendi özündeki hakkı aşikare çıkaran fert 

demektir. Öyleyse, böyle bir Zat'a tabi 

olmaktan mana, direkt hakka tabi olmaktır... 

Çünkü ondaki vehmi benlik-nefs kalkmış ve 

o kişiyle konuşan kişi direkt hak'la konuşmuş 

olur... Onun ahlakıyla ahlaklanmak, kendi 

şartlanmalarından doğan, törelerden-örften-

ananeden, beşeri huy ve tabiatlarından doğan 

ahlakından soyunup, onun ahlakıyla 

ahlaklanmandan, onun huyuyla 

huylanmandan sonra mümkün olur... İşte 

böylecede "Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın" 

hükmünün manası yerine gelmiş olur... Şayet 

biz herhangi bir kişiye hizmet etmekle hakka 

ulaşacağımızı zan ediyorsak, bu mutlak 

olarak batıldır ve mümkün değildir... Şahsın-

ferdin birini hakka ulaştırması muhaldir. Ve 

her kim'ki bir ferde veya bir şahsa 

bağlanarak hakka ulaşacağını sanmaktadır, o 

zan ve vehim içindedir... Hakka ulaşmanın 

yolu hakka teslim olmakla, hakka teslim 

olmanın Yolu'da hakkı müşahade etmeye 

başlamakla mümkündür !!!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

 
 

"İnsan tekrar doğmadığı sürece Allah'ın 

krallığını göremez ! Et olarak doğmak başka 

Ruh'en doğmak başkadır... Rüzgar eserken 

sesi duyulur nereden doğup nereye gittiği 

bilinmez... Ruh'en doğmak da böyledir... Hz. 

İsa filminden ..." 

Nazeretli İsa 

 
 

"İki seçenek var: Ya Kabe'ye yüreğini 

koymak, ya Kabe'yi yüreğine koymak… Sen 

ikincisini yap, yüreğin yürüyen Kabe olsun. 

Nice hacca gidenler vardır ki Kabe ondan 

kaçar; nice gidemeyenler vardır ki Kabe ona 

koşar…" 

Veysel Karani Hazretleri 

 

 



 

"Bu alemde hiçbirşey bize gizli kalmamalı. 

Gördüklerini  görmemezlikten, bildiklerini 

bilmemezlikten, duyduklarını 

duymamazlıktan gelmeyi öğrenmeli. Bizde 

olan bizle kalmalı. Bizle gitmeli. " 

Ahmed F. Yüksel 

 
 

 

Bütünü Tanımak 

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 
 

 

"Bilmediğine bilmiyorum demek ilmin 

yarısıdır."  

Azîz Mahmûd Hudâyî 

 
 

Hayat bisiklet gibidir, Dengeyi 

kaybetmemek için ilerlemek gerekir... 

Albert Einstein 

 
 

"Kalabalıklarda kendini bulmak...  

Bırak oyalanmayı...  

Günü kurtarmak An'da kalmak değil. 

Zaman bükülmüş sonu başı TEk olmuş ve 

hatta yok olmuş Sen halâ zamanla mı 

yarışıyorsun?!?! 

Don kişotluk yapmak değil, Hakikatini 

yaşamak'tır asıl OLan..."  

Aylin Er 

 
 

http://blog.milliyet.com.tr/butunu-tanimak/Blog/?BlogNo=396161
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


 

"Ben bunca yıldır HAKK ile konuşurum 

Halk ise kendileri ile konuştuğumu sanır..." " 

Beyazid-i Bestami Hz 

"Bu söz bize anahtar ise : Öyle ise gerisini 

düşün "DİLİN LAL" olsun; kimi 

kötülüyorsun, kimle kavga, dövüş ediyorsun 

 dikkatli düşün..." 

Suna Dumankaya 

 

İstanbul'da buzlanmaya dikkat! 

Sıcaklık su saatlerde sıfırın 

altında. Kar zayıflıyor ama 

kesintilerle gün içerisinde yine 

görülür. Yarın yağış tamamen 

kesiyor, ama bu gece buzlanma ihtimali yine 

var. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

-   stad AHMED H L S   'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- 12 kuralı okudun mu? - 

"S NNET LLÂH" (Allâh Sisteminin 

Değişmez Yasaları) 

- @haykavi: İbn-i Arabi deyince oturup BİR 

düşüneceksin: 

- Astrolojide Ocak ayı.. 

- Suna Dumankaya - web pages 

- 7 Ocak Haftasına Astrolojik Bakış - Öner 

Döşer 

- Apple TV Türkiye'de 

- Sefer Ayı ve Yapılması Gerekenler 

- Sizden Size  

- www.okyanusum.com 
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