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121-) Elleziyne âteynahümül Kitâbe yetlûnehu 

Hakka tilavetih* ülâike yu`minûne Bihî, ve men 

yekfür Bihî feülâike hümül hasirûn; 

Kendilerine Kitap (Sünnetullâh bilgisi) 

verilmiş olanlar onu hakkıyla okuyup 

değerlendirirler... İşte bunlar Ona iman 

edenlerdir. Her kim de Onu inkâr ederse, 

hüsrana uğrayanlardan olur (hakikatini inkâr 

ettiği için). 

2 - BAKARA 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

"EL MUHSIY..." 

TEK'likteki çokluk sûretlerini makrodan mikroya 

tek tek tüm özellikleriyle yaratan.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Ey Rabbim! Acizlikten, tembellikten, 

korkaklıktan cimrilikten, takatsızlıktan 

kasvetten, gafletten, zilletten, meskenetten 

sana sığınırım." 

Hadis 

 

 

"ÜSTAD AHMED HULÛSİYE YÖNELTİLEN 

ÇEŞİTLİ SORU VE CEVAPLAR... 6/8 

SORU: Beyin dışarıdan gelen frekansları nasıl 

sûrete çeviriyor? Nasıl şekillendiriyor? Ve 

karşımdaki de varlığı benim gibi aynı sûrette 

görüyor. Veri tabanımız mı aynı?? 



ÜSTAD: Gayet tabi. Herkezin gözü 

santimetrenin 10 binde 4'üyle 3'ü arasını 

görmüyormu? E dolayısı ile ordan yansıyan 

frekans herkezin aynı organından gidiyor, 

gözünden gidiyor. Gözden gittiği zaman da 

aynı alan aynı şeyi görüyor! Başka türlü 

görünmez ki.  

(yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"@AhmedHulusi: How sensible is it to risk an 

infinite gain over that which you will most 

definitely lose? 

*** 

Çeviri: Sonsuz kazancını kesinlikle 

kaybedeceklerin üzerine riske atmak ne kadar 

akıllıca? " 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Gerçeklere ulaşmanın tek yolu, tefekkür ve 

muhakemedir." 

Ahmed F. Yüksel  

 

 
 

Zihniyet meselesi  
Zihniyet meselesi   

Ahmed F. Yüksel 
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"Ey oğul! Susarak kaçırdığın bir şeyi telâfi 

etmek, konuşarak gücendirdiğin bir kalbi tamir 

etmekten daha kolaydır." 

Hz. Ali (r.a) 

 

"Yâ Rabbi bir günahkâr kul, bir günahkâr 

kulundan dua istiyor. İkisinin de günahlarını 

affet!" 

Hazret-i Ebu Bekir. 

 

"Allah’tan sakınan kişi ilmi kadar söz söyler." 

İ mam-ı Rabbani 

 

"Hazineyi hiç bilinen yere koyarlar mı? 

Sen,lütfun içinde kahrın, kahrın içinde lütfun 

gizli olduğunu bil. " 

Hz. Mevlana 

 

"İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen 

kendini bilmezsin, ya nice okumaktır." 

Yunus Emre 

 

"Kötülüğü kötülükle cezalandırmak kolay, 

mertsen kötülük yapana iyilik et." 

Sadi Şirazi 

 

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


"Korkunun panzehiri sevgidir! 

İnsan bünyesinde sevgi enerjisi geçişine engel 

oluşturan en büyük etken, olumsuz duygu ve 

düşüncelerdir. 

Olumsuz duygu ve düşüncelerin kaynağı 

korkudur. Yaşama olan güvenin, geleceğe 

inancın bittiği yerde, korku başlar. Korkunun 

olduğu yerde, karanlık hakimdir. Korku, 

gelişimi engelleyen bir faktördür. Korku ayırır; 

çevreyle, doğayla, bütünle bağların kopması 

sonucu oluşan bir çalkantıdır korku! 

Hayatımızı, inançlarımız yönlendirmektedir. 

Yaşamımızı korku içerisinde mi sürdüreceğiz, 

yoksa sevgi içerisinde mi yaşayacağız 

sorusunun cevabı, bizim hangisini tercih 

ettiğimiz ile alakalıdır. Sevgiyle dolu bir dünya 

oluşturmayı seçersek, zihnimiz ve vücudumuz 

da buna uyum sağlayacak, giderek daha 

sağlıklı olacaktır. Sevgi ortamında doğan 

pozitif düşünce, mutlu ve sağlıklı bir yaşamın 

vazgeçilmez koşullarındandır. Sağlıklı ve 

tatminkar bir yaşam için ilk yapmamız gereken 

şey, korkularımızı yok etmek, bunun yerine 

sevgiyi koymak olmalıdır. " 

Öner Döşer 

 

"Aynı yolu beraber yürüdüğümüzü sandığımız 

insanlar, aslında bize sadece gidecekleri yere 

kadar eşlik ediyor." 

Mark Twain 

 

İstanbul'da kuzeyli rüzgarlarla 

sıcaklık 25'e iniyor. Sabah 

saatlerindeki yerel yağmur 

geçişleri öğlene kalmaz, 

sonrasında da hava açmaya başlar. Yarın 

daha da serinliyor, yağış sağanağa dönüyor.  

Havayı Koklayan Adam 



 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- @AhmedHulusi: 30. AR-RUM - Decoding 

The QURAN 

- Ahmed Hulusi App - By Ridvan Yilmaz 

- Kur'an Çözümü by Free Share 

- @AhmedHulusi: HUZURLU BİR YAŞAM 

İSTİYORSANIZ... 

- "@AhmedHulusi: AHMED HULÛSİ'NİN 1993 

YILINDA FLASH TV'DE YAYINLANAN HİTABI 

VE BAKIŞ AÇISI..." 

- "@AhmedHulusi: lütfen bu video sohpeti 

izleyin ve katılırsanız izlettirin." 

- @Elif_Safak: "Bugünkü Çatışmalar Eski 

Bölünmüşlükleri Su Yüzüne Çıkardı." New 

York Times Int Weekly Yazım  

- Taksim’deki cehennem... 

- "'sökülen ağacın bildikleri'" 

- "İkizler Burcunda Yeniay ve BİZ" 

- İnsanların en önemli ihtiyacını karşılıyor  

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://t.co/oq8WdIXD0K
http://t.co/oq8WdIXD0K
https://itunes.apple.com/tr/app/ahmed-hulusi-app/id605784213?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/tr/app/ahmed-hulusi-app/id605784213?l=en&mt=8
https://itun.es/tr/bK24A.i
http://t.co/EMlXCwzJkP
http://t.co/EMlXCwzJkP
http://t.co/8vyFyE8LMI
http://t.co/8vyFyE8LMI
http://t.co/8vyFyE8LMI
http://t.co/XHg3a0ndXh
http://t.co/XHg3a0ndXh
http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/sorularvecevaplar5.html
http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/sorularvecevaplar5.html
http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/sorularvecevaplar5.html
http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/sorularvecevaplar5.html
http://t.co/8HnkBOxoAS
http://t.co/FrPIthhR2p
http://onerdoser.com/Y123_1_ikizler-burcunda-yeniay-ve-biz.html
http://t.co/ZX4tPZLy2F
http://www.youtube.com/watch?v=pFQb4ruLZDc&sns=em
http://www.okyanusum.com/

