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65-) Feveceda `abden min `ıbadiNA 

âteynâhu rahmeten min `ındiNÂ ve 

`allemnâhu min ledünNÂ `ılmâ; 

Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, 

biz Ona indîmizden (Hakikatini 

yaşatan) bir rahmet vermiş ve yine Onda 

ledünnümüzden (Tecelli-i sıfat olarak 

tahakkuk etme {mardiye} şuuru) ilim 

açığa çıkarmıştık. 

18-KEHF 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

 

 

EL HÂLIK... 

Mutlak TEK yaratan! Esmâ özellikleriyle 

birimleri "yok"ken "var" kılan! Hâlık'ın 

"halk"ettiği her bir şeyin bir "hulk"u, yani 

yaratılış amacına göre bir huyu, ahlâkı 

(doğasına göre davranışı) vardır... Bu 

nedenle "tehalleku BiAhlâkıllâh = Allâh 

ahlâkı ile (Allâhça) ahlâklanın!" 

buyurulmuştur ki bunun anlamı; "Allâh 

Esmâ'sının özellikleriyle var olmuş 

olduğunuzun farkındalığıyla ve bunun 

gereğince yaşayın" demektir. 

Üstad Ahmed Hulûsi 
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Musibetin sevabına talip olmaklığın, 

musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin. " 

Hz.Muhammed (s.a.v.) 

 

 

 

 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/duavezikir.pdf


GERÇEK MANADA HAKKA 

TESLİMİYET (2)... 

Alemler zahir alemler ve batın alemler diye 

ikiye ayrılır. Zahir alemin çalışmaları, 

bugünkü lisanla şeriat ve tarikat 

çalışmalarıdır. Bu iki isim altında da beşer 

söz konusudur. Ve beşerin yaptığı bir takım 

çalışmalar söz konusudur... Birde ayrıca bir 

"hak?" vardır... Hakikat dediğimiz, şeriatın 

hakiki manadaki, batın yönü olan sahabe ise, 

hak vardır gayrı yoktur, ve hakkın 

müşahadesinin başlamasıyla varlıkta haktan 

gayrının var olmadığının müşahadesinin 

başlamasıyla hakikat safhası başlar. 

İslamiyetten gaye bu hakikat safhasıdır ve 

hakikatin yaşanmasıdır... İşte bu manada 

hakkı teşbih yönlü olarak, en azından bir 

suretteki varlığın hak olduğunu ve hakka 

teslim olunduğunu müşahade ederek, 

çalısmaya başladığımız zaman tasavvufa 

girmiş oluruz... Yoksa tamamıyla zahiri 

ameller manasındaki şeriatın zahiri 

amellerini yerine getirmekten kasıt olan, 

iyilik yapmak kötülükten kaçınmak kumar 

oynamamak yalan söylememek gıybet 

yapmamak zina yapmamak gibi yasaklara 

uymak, veyahutta bir takım emirleri tutmak 

babındaki çalışmalar, ister şeriat ister tarikat 

adı altında olsun tamamıyla zahir alemin 

çalışmalarından ibarettir. Ve sadece bunları 

tavsiye eden bir Zat'a bağlanmakla, Allah'a 

bağlanılmış Allah'a erişmek için arifi billaha 

bağlanılmış demek değildir... Bu sadece 

şeriatın emirlerini tatbik ederek birtakım 

zararlardan korunma yolundaki bir 

çalışmadan başka birşey değildir... İşte 

İsmail Hakkı Bursevi nin "kendisinin 

hakikatına vasıl olmuş arifi billah olan bir 

Zat'a canı gönülden tabi olup onun ahlakıyla 

ahlaklanmakla olur" ifadesi, bu manadaki 

hakkani müşehadeyle hakkın zuhuru 

olduğunu görerek bir ferde, ferd adı altında 

hakka bağlanmayı kast etmektedir...  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

 

 

 



"Kalbini aç Yehuda Gözlerini ve fikrini 

değil... Hz. İsa filminden ..." 

Nazeretli İsa 

 

"Okuyarak öğreneceksin ama severek 

anlayacaksın." 

Hz. Şems 

 

"Günümüze değin hep kaybetmiş 

olabilirsiniz. Ama bilinki daima kazançlı 

olan sizsiniz." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

Shırdı Saı Baba 

Ahmed F. Yüksel  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
"Benimsin demeden önce, seninim demeyi 

bilmeli insan" 

Cemal Süreya 

 

http://blog.milliyet.com.tr/shirdi-sai-baba/Blog/?BlogNo=396178
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"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 

 

"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 bu sabah da buz kesti, 

dikkat!. Şuan 0'ın altında, gün 

ortalarında lodosla 5 dereceye 

çıkar. Cumaya geçişte gece 

lodos buzlanma azalır ama 

yükseklere yine dikkat! Yarın akşama yağış 

geliyor. 

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: Hiçiz Değersisiz 

- Astrolojide Ocak ayı.. 

- Suna Dumankaya - web pages 

- 7 Ocak Haftasına Astrolojik Bakış - Öner 

Döşer 

- O kadar brokoliyi boşuna mı yedik? 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://t.co/BLqza4zV
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ocakayi2013.html
http://sunadumankaya.com.tr/
http://www.onerdoser.com/HD283_7-ocak-haftasi.html
http://www.onerdoser.com/HD283_7-ocak-haftasi.html
http://haber.gazetevatan.com/Haber/505107/1/Gundem


- Yiyeceklerin yarısı çöpe gidiyor  

- Sefer Ayı ve Yapılması Gerekenler 

- Sizden Size  

- www.okyanusum.com 

 

 

 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25412795/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/809642-istanbuldaki-soguksa-bu-nedirhttp:/www.islamihacamat.com/safer-ayi-ve-yapilmasi-gerekenler.html
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

