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116-) Ve kalüttehazAllâhu veleden 

subhaneHÛ, bel leHÛ mâ fiysSemâvâti vel 

Ard, küllün leHÛ kanitûn; 

Dediler ki: "Allâh oğul edindi!" SubhaneHÛ! 

Bilakis, semâlar ve arzda ne varsa O`na aittir 

ve her şey (kanitun) O`nun hükmünü yerine 

getiricidir! 

117-) Bediy`üs Semâvâti vel Ard* ve izâ kada 

emran feinnemâ yekulü lehû kün feyekün; 

Semâların ve arzın Bediy`idir (örneği benzeri 

olmadan icat edendir)... Bir işin olmasını 

dilerse "ol" der ve olur!  
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"EL METİYN..." 

Tüm Efâl âlemini ayakta tutan. Metîn... 

Sağlamlığı oluşturan. Metanet, direnç veren!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: ""Resûlullah 

aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 

(Ahiretin) en hayırlı kadını Meryem Bintu 

İmrân'dır. (Dünyanın) en hayırlı kadını Hatice 

Bintu Huveylid'dir." Ravi bunu söylerken, eliyle 

semaya ve arza işaret etti." 

(Müslim: 2886)" 

 

 



"ÜSTAD AHMED HULÛSİYE YÖNELTİLEN 

ÇEŞİTLİ SORU VE CEVAPLAR... 2/8" 

SORU: Frekans Okyanusu'nu örnek olarak 

verdiniz, sonra sayısız noktalardan bahsettiniz. 

Peki sayısız frekanslardanda(noktalardan) mı 

frekans okyanusu açığa çıkıyor, oluşuyor? 

ÜSTAD: O sayısız yapılarda frekans 

Okyanusu'na ayna olma, onunla senkronize 

olma, ondaki özellikleri hissedip yaşayabilme 

özelliği vardır. Ama herbir yapı, belirli bir 

bölümü alabilecek şekilde bir açılıma 

ulaşabiliyor!... (yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Tövbe Etmek Dururken, Ümidini Kesene 

Şaşarım..." 

Hz.Ali (r.a) 

 

"Varoluş gayesi, dinsel söylemleri takibe 

almak, kelimelerini ince eleyip sık dokumak, 

hakikat diye öne sürülen konuları eleştirmeden 

yaşamak olmalıdır." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/sorularvecevaplar2.html


İbn-i Arabi'i Anlamak...  
İbn-i Arabi'yi Anlamak...  

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Allah ile aranda sen kendin varsın. 

Kendini aradan çıkar. 

İşte o zaman O’nu görürsün!…" 

(Gavs-ı Azam) Abdülkadir Geylani 

 

"İnsanın dünyadaki bâtını, ahirette onun zahiri 

ve görünen yönü olacaktır.." 

Muhyiddin Arabî k.s  

 

"Rabbine dönüp "benim büyük bir derdim var" 

deme. Derdine dönüp "Benim büyük bir 

Rabbim var" de!" 

Mevlana  

 

"Her kalp atışı, kişinin kendi ecelinin ayak 

sesidir." 

Hz. Beyazid-i Bestamî 

 

"Bir talihsiz taş, bir altın kaseyi kırabilir, ama ne 

taşın kıymeti artar, ne de altının değeri eksilir." 

Şeyh Sadi-i Şirazî (k.s.) 
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"@haykavi: Hacerül Esved cennetten gelmiştir: 

http://t.co/DT715OrnS7 

http://t.co/Oq9XY2trqG" 

 

"En sağlam direniş: Kalbi temiz tutmak." 

Tuna Kiremitçi 

 

"Kader, harekete geçmeyen kişiye asla yardım 

etmez." 

Sophokles 

 

İstanbul günün büyük kısmında 

güneş alıyor ama kısa süreli ve 

bölgesel yağışlar da var. Yarın 

da aynı. Sabah biraz üşütüyor, 

gündüz ise 25'lerde. Ayın 10'undan itibaren 30 

dereceler geliyor. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- @AhmedHulusi: 27. AN-NAML - Decoding 

The QURAN 

- @AhmedHulusi: Did you know we are 

"Muhammadans!", What does "Muhammadan" 

mean?  

- Kur'an Çözümü by Free Share 

- BANA ÖNCELİKLE NE TAVSİYE 

EDİYORSUN ELF? 

- "@AhmedHulusi: AHMED HULÛSİ'NİN 1993 

YILINDA FLASH TV'DE YAYINLANAN HİTABI 

VE BAKIŞ AÇISI..." 

- "@AhmedHulusi: lütfen bu video sohpeti 

izleyin ve katılırsanız izlettirin." 

- Mustafa Ceceli hakkında yapılan "eylemcileri 
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sildi" iddiaları asılsız çıktı.. 

- "Yeni bir din dili. (Mustafa İslamoğlu)" 

- "Stresi Azaltmanın Yolları" 

- "Sokak roportajları" 

- Bu Testi "Çocuklarınıza" mutlaka 

uygulamalısınız. Beyin gücünüz artacak!  

- "Hayatımızda neleri kaçırıyoruz? Durun ve Bu 

Müziği Dinleyin" 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://t.co/nm7Mz5K0bwl
http://onerdoser.com/Y122_1_prometheus-hadese-karsi-.html
http://t.co/rN1whm6rsW
http://www.youtube.com/watch?v=CztkOOof9T0&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=CztkOOof9T0&sns=em
http://t.co/MCUcd5yxYN
http://t.co/MCUcd5yxYN
http://www.youtube.com/watch?v=pFQb4ruLZDc&sns=em
http://www.okyanusum.com/

