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118-) Ve kalelleziyne lâ ya`lemûne lev lâ 

yükellimûnAllâhu ev te`tiyna ayetün, kezâlike 

kalelleziyne min kablihim misle kavlihim* 

teşâbehet kulûbühüm* kad beyyennel`âyâti 

likavmin yukınûn; 

(Allâh ismiyle işaret edilen hakkında) 

bilgisizler (O`nu gökte bir tanrı sanıp) "Allâh 

bizimle konuşsaydı ya da bize bir mucize 

verseydi ya" dediler!.. Onlardan öncekiler 

de onlar gibi konuşmuşlardı. Bakış açıları 

birbirine benzemiş! (Ayna nöronların işlevi 

sonucu - aynı kafadan!)... Biz âyetlerimizi 

(gerçeğe işaret eden oluşumu), onları 

hakkıyla değerlendirmek isteyenlere apaçık 

gösterdik. 
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"EL METİYN..." 

Tüm Efâl âlemini ayakta tutan. Metîn... 

Sağlamlığı oluşturan. Metanet, direnç veren!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"İyiliği önce nefsine yap. Sonra ailene, sonra 

yakın akrabalarına yap." 

Hadis 

 

 

"HUZURLU BİR YAŞAM İSTİYORSANIZ... 

(Reha Muhtar'ın "İstanbul'da seçim zamanı..." 



yazısından alıntıdır.) 

Karşılaştığınız olaylar veya içinde 

bulunduğunuz koşullar ne olursa olsun... 

Karşılaştıklarınıza vereceğiniz her tür tepkinin, 

yani kızmanız, alınmanız, darılmanız, 

kıskanmanız, dövünmeniz, üzülmeniz, nefret 

etmeniz, suçlamanız... 

(yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Haklıysan hiç korkma ! Hak seni korur.." 

Hz.Ali (r.a) 

 

"Siz kendinizi yenileyemiyorsanız, başkalarını 

da yenileme imkanınız olamaz." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
 

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

Ahmed F. Yüksel 
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"Bir Kaç Günlük Ömre Aldanıp ta Yarın Cenab-

ı Hakkın Karşısında Mahcup Olmayın." 

Hz. Ebubekir(r.a.) 

 

"Giremediğin gönül senin değildir, gönül yalnız 

gönül vermekle alınır. Gönül istiyorsan, önce 

gönlünü vereceksin!" 

Hz. Ali (r.a)  

 

"Toplumdaki her bireyin farklılığını kabul 

ederek kendimizi anlatmamız şiddetsiz 

iletişimdir." 

 

"İletişimsizlik, şiddeti beraberinde sürükler. 

Buna, beynimizdeki ‘ihtilafların çözümsüzlüğü’ 

de denilebilir." 

Beyza Zapsu 

 

"Gelmez sana ziyan bu Aşk'tan gönlüm Can 

gitse de korkma başka bir candır Ölüm" 

Hz. Mevlana Celaleddin (k.s) 

 

"Akıl maddeyi, kalp manayı keşfeder." 

Muhammed İkbal 

 

http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"Dua rahmetin anahtarıdır. Abdest namazın 

anahtarıdır. Namaz da Cennetin anahtarıdır." 

İbni Abbas 

 

"Hayatı müsvedde yaşamayın, temize 

çekmeye vaktiniz olmayabilir." 

NFK 

 

İstanbul biraz esiyor. 25-26'larda 

sıcaklığı var. Gökyüzündeki 

bulutlar dekoratif, yağış 

bırakmıyor, güneşin görüllmesine 

izin veriyor. Yarın sabah biraz sis olur. Gündüz 

sıcaklık artacak. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- @AhmedHulusi: 28. AL-QASAS - Decoding 

The QURAN 

- @AhmedHulusi: 28. AL-QASAS - 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." 

- YAPILAN fosil incelemelerinde, insan 

beyninin en az 50 bin yıldır... 

- "Kalp ve beyin vücudumuzun en önemli iki 

organıdır. Beyin, kalp atış ritmi ve 

http://t.co/SpeTQZvgqw
http://t.co/SpeTQZvgqw
http://t.co/SpeTQZvgqw
http://t.co/SpeTQZvgqw
http://t.co/8vyFyE8LMI
http://t.co/8vyFyE8LMI
http://t.co/8vyFyE8LMI
http://t.co/8vyFyE8LMI
https://itun.es/tr/bK24A.i
http://www.okyanusum.com/elf.html
http://www.okyanusum.com/elf.html
http://t.co/8vyFyE8LMI
http://t.co/8vyFyE8LMI
http://t.co/8vyFyE8LMI
http://t.co/XHg3a0ndXh
http://t.co/XHg3a0ndXh
http://www.beyin-beyin.com/gelecekte-insan-beyni-nasil-olucak/
http://www.beyin-beyin.com/gelecekte-insan-beyni-nasil-olucak/
http://www.beyin-beyin.com/gelecekte-insan-beyni-nasil-olucak/
http://www.beyin-beyin.com/kalp-ve-beyin/
http://www.beyin-beyin.com/kalp-ve-beyin/


sayısından..." 

- "Düşünce gücüyle uçan helikopter" 

- "@mustafaceceli: "Huzurlu bir yaşam sürmek 

ister misiniz..?"" 

- Kur'an - Murat Hacıoğlu 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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