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32-) Ve melhayatüd dünya illâ le`ıbun ve lehv* 

ve leddarul ahıretü hayrun lilleziyne yettekun* 

efela ta`kılun; 

(Esfeli sâfîliyn olan) dünyanızın yaşamı oyun 

ve eğlenceden başka bir şey değildir! 

Sonsuz olan gelecek yaşam ortamı 

korunanlar için elbette daha hayırlıdır... 

Hâlâ aklınızı değerlendirmeyecek misiniz? 

33-) Kad na`lemü innehu le yahzünükelleziy 

yekulune feinnehüm lâ yükezzibuneke ve 

lakinnez zalimiyne Bi âyâtillâhi yechadun; 

Gerçek ki, onların söylediklerinin seni 

mahzun ettiğini biliyoruz... Gerçek şu ki, 

onlar seni yalanlamıyorlar; o zâlimler, bile 

bile Allâh`ın işaretlerindeki varlığını 

(Esmâ`sının açığa çıkışı olan işaretleri) inkâr 

ediyorlar! 

34-) Ve lekad küzzibet Rusulün min kablike 

fesaberu alâ ma küzzibu ve ûzû hatta etahüm 

nasruna* ve lâ mübeddile li Kelimatillâh* ve 

lekad caeke min nebeil murseliyn; 

Andolsun ki, senden önce de Rasûller 

yalanlanmıştı... Yardımımız gelinceye kadar 

yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine 

sabrettiler... Allâh kelimelerini (vadettiği 

sözlerini) değiştirecek yoktur... Andolsun ki, 

irsâl olunanların (Rasûllerin) haberlerinden 

bir kısmı sana gelmiştir. 
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"EL MUMİT..." 



Ölümü tattıran... Bir yaşam boyutundan diğer 

yaşam boyutuna geçirten!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Her şeyde teenni ile (yavaş, temkinli) olmak 

hayırlıdır. Ancak ahiret amelinde (böyle 

değildir)." 

(Hadis/Ebû Dâvud, Edep, 11, V, 157) 

 

 

"KENDİ ORİJİNALİMİZDEN UZAK 

YAŞIYORUZ! 1/2 

Allahu Ekber sözü bunların tümünü kapsar! 

Bunun tümünü kapsamak amacıyla kullanılan 

tek tabirdir bu! 

Bu orijin yapı, zatı itibarıyla, Allahu ekber 

farkındalığındadır! 

İlim sıfatı itibarıyla, Ve ilim sıfatının seyri 

itibarıyla burda Allahu ekber farkındalığını 

açığa çıkartır. Bu durum Yeryüzünde birkaç 

insan da açığa çıkar! İşte insan kelimesiyle 

kast edilen varlık, kendi hakikatını bilen ve bu 

yapıya ayna olan hayvan ötesi varlıktır.  

(yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

@AhmedHulusi: One who "loves" shares their 

love and desires everyone to love it, but one 

who "likes" takes ownership and claims "you 

are mine". 

@AhmedHulusi: Seven, sevdiğini herkes 

sevsin ister, paylaşır herkesle! Beğenen, 

beğendiğine sahip çıkar yalnız benimsin, der! 

 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/orijin2.html


"Fiziksel imkanlarimiz kısıtlı olabilir ancak 

gözlemleme yeteneğimiz sınırsızdır. " 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
 

Zihniyet meselesi  
Zihniyet meselesi   

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Fırsatlar da bulutlar gibi çabucak geçer gider." 

Hz. Ebubekir (r.a) 

 

"Eşiniz kızgın iken, siz sakin olun. Biriniz ateş 

iken, diğeriniz su olmalı." 

Hz. Ömer 

 

"Adam sordu: “Yakın nedir? Yakından yakın 

nedir?” 

Hz. Ali (r.a.) cevap verdi: “Kıyametyakındır; 

ölüm ondan daha yakındır.” " 

Hz. Ali (r.a.) 

 

http://blog.milliyet.com.tr/zihniyet-meselesi/Blog/?BlogNo=418249
http://blog.milliyet.com.tr/zihniyet-meselesi/Blog/?BlogNo=418249
http://blog.milliyet.com.tr/zihniyet-meselesi/Blog/?BlogNo=418249
http://blog.milliyet.com.tr/zihniyet-meselesi/Blog/?BlogNo=418249
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/zihniyet-meselesi-24687
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"Bütün samimiyetinle AFFET. Hissedilen her 

şeyi arşivleyen KADER kendisiyle en iyi 

biçimde ilgilenecektir." 

Şems'i Tebrizi  

 

"Sus gönlüm! Bütün bu susmalarına karşılık 

her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus." 

Hz. Mevlana 

 

"Hasedciye rahat, kötü huyluya da şeref 

yoktur." 

Ahnef bin Kays  

 

"Çocuklarınızı kuzu gibi büyütmeyiniz ki, ileride 

kuzu gibi güdülmesinIer." 

Şeyh Sadi Sirazi 

 

"Ham düşünceIeri, ancak akıI pişirir." 

Firdevsi 

 

"@beyzazapsu: Değişen, üreten, gelişen 

öğretmenlerle birlikte yürüyen ÖRAV'la 

birlikteyiz." 

 

"Evren bir adalet sistemidir. 

Kendinizi incitmeden kimseyi incitemezsiniz. 

"Nasıl ki bir başkasına iyilik yaptığımızda 

kendimize fazlasıyla döneceğini biliriz; bir 

başkasını incittiğimizde de aslında önce 

kendimizi incittiğimizi bilmeliyiz. Bizden çıkan 

ya da bize dönen sadece iyilik değildir. Her iki 



durumda da karşılıklı etkileşim; öncelikle 

kendimize bir dönüşüm söz konusudur."" 

Kişisel Gelişim  

 

"Hayata İmza Atan İnsanlardan Nükteler 

Fransa hükümet ricalinden biri Napolyon´un bir 

muharebede tenkide kalkışıp parmağını harita 

üzerinde gezdirerek: 

-Önce şurasını almalıydınız, sonra buradan 

geçerek ötesini zapdetmeliydiniz, gibi fikirler 

belirtmeye başlayınca, Napolyon: 

– Evet, demiş. Onlar parmakla alınabilseydi 

dediğin gibi yapardım. " 

 

İstanbul'un güneyli rüzgarları 

pazarını ısıtıyor. Gün ortalarında 

kısa süreli kuzeyli eser ve o 

esnada yerel sağanak geçişleri 

olur. 27 derece. Gelecek hafta bol güneş var, 

28-29 dereceler olur. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- @AhmedHulusi: 31. LUQMAN - 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..." 

- "Seyredemiyenler icin @yigitbulutt: İşte o 

belge...YİĞİT BULUT KORKUNÇ RAPORU 

AÇIKLIYOR... 24'te -1-:" 

- @haykavi: 'İstanbul İsyanı'nı böyle planladılar 

http://t.co/58Wxix7tAr
http://t.co/58Wxix7tAr
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/wXnA7e3mMr
http://t.co/wXnA7e3mMr
http://t.co/wXnA7e3mMr
http://t.co/I22IyvIfjL


- FETRET 

- "@haykavi: Akıl sahipleri için :" 

- "Gezi provokasyonu..." 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.diyanet.gov.tr/yayin/basiliyayin/ydinikavramlaryazdir.asp?id=491
http://t.co/SeQwsRG34d
http://www.takvim.com.tr/webtv/video-haber/video/gezi-provokasyonu-desifre-oldu?id=e19af0c0-7dce-4be7-a953-a5609bd1460f
http://www.youtube.com/watch?v=pFQb4ruLZDc&sns=em
http://www.okyanusum.com/

