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Sevgili okur! 

Hz. Muhammed Mustafa'nın (sav) yeryüzünü 

şereflendirmesi ile alemler, rahmete kavuştu. Bu 

vesile ile Muhammedî hakikatin (Hakikati 

Muhammediyenin) her bir mahalde açığa çıkışının 

farkındalığını ve bunun yaşamımızda şükür olarak 

kabul edilmesini niyaz ederiz. Geceniz mübarek 

olsun. 

TG 

 

 

5-) Feemma men a`ta vetteka; 

Kim verir ve korunursa, 

6-) Ve saddeka BilHüsna;  

El Hüsnâ`yı (en güzelini hakikati olarak) tasdik 

ederse, 

7-) Fesenüyessiruhu lilyüsra; 

Böylece ona en kolayı kolaylaştırırız! 

8-) Ve emma men bahıle vestağnâ; 

Ama kim de cimrilik eder ve müstağni olursa 

(arınmaya, korunmaya ihtiyaç duymazsa); 

9-) Ve kezzebe BilHüsna; 

El Hüsnâ`yı (en güzelini hakikati olarak) 

yalanlarsa; 

10-) Fesenüyessiruhu lil`usra; 

Ona en zoru (hakikatten ve Sünnetullâh`tan perdeli 

yaşamayı) kolaylaştırırız!  
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[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL MÜZİLL... 



Dilediğinde zilleti zahir kılan! Zelil eden... İzzeti 

meydana getiren yakınlık özelliklerini 

yaşatmayarak, benlikle perdelenmenin 

yetersizlikleri içinde aşağılanmayı aşikâr kılan!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Benim Allah ile bir zamanım olur ki, o zamanda 

benimle Allah arasına ne yakîn bir melek, ne Allah 

tarafından gönderilmiş bir elçi ve ne de bir kitap 

girebilir." 

(Hadis) 

 

 

SEN YOKSUN Kİ O OLASIN...(1) 

Öyle bir haldesin ki, ona yani Allah'a karşı bir irfanın 

yok. Bilemiyor ve anlamıyorsun. Ve kendini 

tasavvufun içinde sanıyorsun. Halbuki sen sadece 

onu görmektesin. Onu gördüğünüde bilemiyorsun. 

Üstelik görenin o olduğunun da farkında değilsin. 

Kendi vehminden doğan bir benliğinle kendini var 

sanarak, hakkın gördüğünü inkar edip, kendi 

gördüğünü ispata çalışıyorsun. Muhal üzerine 

kurduğun binada, boşlukta yaşadığının farkında 

olmadan hayali bir temel üzerine kurulmuş bir halde 

yaşıyorsun... Sana önce keşif lazım. Seni bu keşfe 

erdirecek gerçek keşif sahibini bulman lazım ki sen 

bundan sonra keşfe sahip olasın. Ve bu keşiften 

sonra bilesinki, sen Allah'ın zatına yabancı değilsin. 

Ve yine bilesinki mahsudun (maksat-kastolunan) 

sensin. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/duavezikir.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


"İstanbul Cerrah Mehmet Paşa Camii İmamı 

Hasan Güler ’in Mevlüt Gecesi Özel konuşması 

'http://sufizmveinsan.com' da yayınlanmıştır" 

 

"Adem suretinde olan herkes adem değildir" 

Hacı Bektaş Veli 

 

"Duyarsızlaşmak tepkiyi önlemeye engel olamaz" 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
İmge 
Ahmed F. Yüksel  
 

 

 

 

 

"Hz.Muhammed: ‘Öfkeliyken namaza durulmaz’ 

diyor. Neden?" 

Günün Sorusu  

 

"Özgür BİR RUH ancak TEK'i anlar, yaşar ve 

anlatır... Özgür olan O TEK RUH, bizlerin de özgür 

http://blog.milliyet.com.tr/imge/Blog/?BlogNo=398310
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


olduğumuzu hatırlatmak için, içine saklandığımız 

ego kabuklarından sıyrılmamızı ve bunun için bize 

rehber olmak için açığa çıkmış... Ne mutlu O'nu 

duyanlara... Ne mutlu O'na uyanlara..." 

S.A. 

 

"21.yy cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, 

yanlış öğrendiklerini unutamayan, yeniden 

öğrenmeye, değişime ve dönüşüme açık 

olmayanlar olacaktır" 

Alvin Tofler 

 

İstanbul güneşe aldanma yanına 

şemsiye al. Günün ikinci yarısı 

yağışlı. Yarın da yağış var ama sabah 

ve akşam, gündüz görünmüyor. 

Kuvvetli lodos ve basınç düşüşü var, başları ağrıtır. 

Pazar soğuyor. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Ü stad AHMED HUL SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- 12 kuralı okudun mu? - "SÜNNETULLÂH" (Allâh 

Sisteminin Değişmez Yasaları) 

- @haykavi: Çok tanrılıktan tek Tanrı'ya geçiş yine 

bir derece ancak tanrı inançsızlığından tek Tanrı'ya 

geçiş bir dereke: 

- Senin münafık dediğine spirtüel dendiğinde!.. 

- Sen hiç istemedin ki dostum! 

- Astrolojide Ocak ayı.. 

- YAŞAYAN EN BÜYÜK BİLİM ADAMI STEPHEN 

HAWKING , AYŞEGÜL EKİNCİ’YE KONUŞTU 

- Hawking Allah'ın varlığını kabul etti 

- Cennetin var olduğunu kanıtladı! 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://t.co/wMN0jwGL
http://t.co/wMN0jwGL
http://t.co/wMN0jwGL
http://t.co/Ma9L68gw
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/DucaneCundioglu/sen-hic-istemedin-ki-dostum/4094
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ocakayi2013.html
http://www.aysegulekinci.com/tr/yasayan-en-buyuk-bilim-adami-stephen-hawking-aysegul-ekinciye-konustu.html
http://www.aysegulekinci.com/tr/yasayan-en-buyuk-bilim-adami-stephen-hawking-aysegul-ekinciye-konustu.html
http://www.f5haber.com/yazete/hawking-allah-in-varligini-kabul-etti-haberi-3622880
http://www.internethaber.com/cennetin-var-oldugunu-kanitladi-496809h.htm


- Sizden Size  

- www.okyanusum.com 

http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

