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Sevgili okur! Bu dünyadaki en büyük rahmet, bir 

kişinin kendi özüne yönelmesinde ve hakikat 

bilgisini talep etme duasının açığa çıkması, bu 

duanın icabetinde ona rehber, uyarıcı olacak BİR 

İNSAN’la karşılaşmasıdır. Kuşkusuz bizler bu 

rahmetin kuşattığı bir topluluğuz. Bu güzel vasıflara 

sahip mahal, farkında olamadığımız şeylerin bizde 

mevcut olduğunu ve onları açığa çıkarmamız 

gerektiğini, aksi halde cehennem azabından asla 

kurtulamayacağımızı üstüne basa basa 

vurgularken, gerçeğin ötelerde değil, benliğimizde 

mevcut olduğunu dillendiriyor. 

İşte bu nedenle; ezbere konuşmayan, her 

açıklaması dillerde dolaşan, tefsir değil, Kur'an 

çözümünü, bilgi kitabının şifrelerini insanlığa hediye 

eden, yeniliğin kendisi Üstad Ahmed Hulûsi’nin 

açtığı bu nurlu yolda bizleri her daim 

aydınlatmasının duası ile ona Allah indinden güç, 

kuvvet ve afiyet diliyoruz.  

TG 

 

 

21-) `Aliyehüm siyabu sündüsin hudrun ve 

istebrakun, ve hullû esavire min fiddatin, ve 

sekahüm Rabbuhüm şeraben tahura; 

Üzerlerinde ince - lâtif ipekten ve kalın ipekten 

elbiseler vardır... Gümüş bileziklerle 

süslenmişlerdir... Rableri onlara şarab`en tahura 

(temiz şarap) içirmiştir. (Tüm bu cennet 

tanımlamaları, 13.Ra`d: 35 ve 47.Muhammed: 

15`teki açıklamalarla vurgulandığı üzere; "meselül 

cennetilletiy" yani cennetin temsil - benzetme yollu 

misali anlatımıdır. Bu gerçeklik unutulmaya. A.H.) 
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EL HÂFIDZ... 

Alçaltıcı. Hakikatinden uzak yaşamı oluşturucu! 

Evrensel boyuttaki "Esfeli sâfîliyn"i yaratıcı. "Kesret" 

müşahedesini oluşturan perdeliliği meydana 

getiren! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Kim, malâyânî konuşmaların çok olduğu bir yere 

oturur da, oradan kalkmazdan önce şu duayı 

okursa bu yerde oturmaktan hâsıl olan günahından 

arınmış olur: 

«Sübhâneke allâhümme ve bihamdike eşhedü 

en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyke» 

" 

(Hadis) 

 

 

İLİM İRADEYE TABİDİR... 

İlim maluma tabi değildir! Herne kadar Muhyiddin 

Arabi ilim maluma tabi değildir görüşündeysede, 

Abdül Kerîm Ciyli bu konuda daha ağır basmakta 

meselenin aşikare çıkış yönünden. Ve ilim maluma 

tabi değildir... "İlim iradeye tabidir"... Yani dilemiştir 

ve o şekilde olmasını meydana getirmiştir. Zatıyla 

nasıl olmasını dilemişse, o şeyi öyle oluşturmuştur. 

İlim maluma tabidir demek hakkı Kayıt altına 

sokmaktır. Hak birşeye tabi değildir ki... Hangi ismin 

ve sıfatın mazharı ise zuhur öylece gerekir. Ve 

böylecede zuhur eder... İşte ilim maluma tabidir 

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


demektende maksat budur... 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

 

"İnsanda dil olmazsa, insan söz söylemezse, surete 

bürünmüş bir varlıktan yahut başıboş bırakılmış 

otlayan bir hayvandan başka ne olabilir ki?” 

Hz. Ali 

 

"Birey İslamın özünü bir yana bırakır, şekilciliği esas 

alır, hurafeye, dünya yaşamına ağırlık verir, 

kendisini ölüm sonrası ile ilişkilendirmez, ya da 

cennette köşkler huriler peşinde koşarsa veya 

cehennem azabından korkup varoluş gayesini 

unutursa onun din anlayışını sorgulamak gerekir" 

Ahmed F. Yüksel 
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"'Rasul 'Rabbinden inzal olana iman etti’ ne 

demektir?" 

Günün Sorusu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
http://blog.milliyet.com.tr/hayvanlar-insanlar/Blog/?BlogNo=398307
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


 

"Duygudan arınmış gerçekler sana farkettiriliyorsa, 

bastığın yer sağlamlaşıyor demektir" 

Anonim 

 

İstanbul hafta içi olsa da bahar 

havasının bir şekilde tadını çıkartın, 

yarın da öyle olacak, 15-16 

derecelerde. Lodos kuvvetli, 

çarşamba zayıflar. Haftanın ikinci yarısı yer yer ve 

aralıklı ıslak. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Ü stad AHMED H L S   'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- 12 kuralı okudun mu? - "SÜNNET LLÂH" (Allâh 

Sisteminin Değişmez Yasaları) 

- @haykavi: Bir tek benim kitabım okunsun 

diyenlere itaf: 

- Dingin Savaşçi 

- Değişim 

- Astrolojide Ocak ayı.. 

- Suna Dumankaya - web pages 

- 7 Ocak Haftasına Astrolojik Bakış - Öner Döşer 

- inovation-yenilik 

- Upside Down Trailer 

- Balık zehir'liyor.. 

- Sizden Size  

- www.okyanusum.com 
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http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ocakayi2013.html
http://sunadumankaya.com.tr/
http://www.onerdoser.com/HD283_7-ocak-haftasi.html
http://bit.ly/GT6c4K
http://youtu.be/dkYvYGR7Ys4
http://www.takvim.com.tr/Ekonomi/2013/01/19/balik-zehirliyor
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
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