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25-) Ve kayyadnâ lehüm kurenae fezeyyenu lehüm 

ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm ve hakka 

aleyhimül kavlü fiy ümemin kad halet min kablihim 

minel cinni vel ins* innehüm kânu hasiriyn; 

Onlar için karînler (şeytanî fikirliler {cin veya ins}) 

hazırladık ki; (bu yakın arkadaşlar) yapmakta 

olduklarını ve yapmayı hayal ettikleri arzularını 

onlara süslü gösterdiler! Cin ve insten, onlardan 

önce gelip - geçmiş ümmetler hakkındaki 

hükmü, bunlar aleyhine de hak oldu... Muhakkak 

ki onlar hüsrana uğrayanlardı! 

 

41 - FUSSİLET 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL KAYYUM... 

Hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın kendi vasıflarıyla 

varlığını kaîm kılan. Var olan her şey kendisiyle 

kaîm olan. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Resulüllah’a : Cennettekiler uyurlar mı? diye 

sorulmuştu. Cevaben buyurdu ki: Uyku, ölümün 

kardeşidir. Cennettekiler uyumazlar. " 

(Tirmizi) 

 

 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/duavezikir.pdf


"İftira etmek; kısacası, yüzünü çevirdiğin her 

mahalde ALLAH`ı değil İNSANLARI görmek, 

Allah`a sığınılması gereken en önemli belâdır!.." 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

"“Şöhretten kaç ki, şeref seni takip etsin. Ölüme 

karşı hazırlıklı ol ki, sana hayat verilsin.”" 

Hz. Ebu Bekr es- Sıddık 

 

"Zalime gelip çatan adalet günü, mazlumun 

uğradığı cevir ve cefa mihnetinden çetindir. Şiddet 

son dereceyi buldu mu ferahlık gelir çatar. Bela 

halkaları tam daraldı mı genişlik yüz gösterir." 

Hz. Ali (r.a.) 

 

"Mücahade hem insanı hem de karşısındakini 

rahatlatır. " 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
İstismar 
Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
http://blog.milliyet.com.tr/istismar/Blog/?BlogNo=404393
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"Kişi arınma çalışmaları ile ne oluşturur?" 

Günün Sorusu 

 

"İçin boşalmış, orayı aç kurtlar doldurmuş. Seni 

neylerler? Ruhunda bir inkılâp yap, temizle. Ancak 

bundan sonra şahın katına girebilirsin. Kalbin irfanla 

dolu olmalı; hâlbuki orada, halkın korkusu, onlardan 

gelecek şeylerin sevgisi yatıyor. Dünya ve içindeki 

varlığı seni manen çökertti; çünkü onların sevgisini 

kalbine koydun. Bunlar kalbin temiz olmadığına 

delildir. Sözü bırak. Nefsini ıslâh etmedikten sonra 

sana söz hakkı vermezler. O nefsi yüklen; doğruluk 

teneşirine kadar götür. Oradan başka yere bırakma. 

Bu hâlde kalırsan dünyalık metalar seni yıkamaz; 

çünkü onlar elinde ve kesende kalır; kalbine girmez. 

Halkla oturmak da sana zarar vermez. Çünkü sen 

halk diye bir şey bilmezsin. Onların varlığını Hak’tan 

ibaret görürsün. Sakın ha sakın, onlara varlık 

vermek duygusu kalbine geldiği zaman yanlarına 

yanaşma. Hakk’ın kudretini görmedikçe onların 

verdiğini kabul etme. Onların vermesini Hakk’ın 

kudreti ile gör; sonra al. Hak yakınlığı dehşet verir. 

Şayet bir dehşet duymuyorsan, sakın O’nun 

yakınlığından dem vurma, sonra yalancı olduğunu 

yüzüne vururlar. Kulların işiyle gönlünü 

eğlendirmektesin. Onların sana gelip el öpmelerini 

bekliyorsun. Onlar gelip bir şeyler versinler diye 

kapıda bekliyorsun. İstediğini yerine getirmedikleri 

zaman üzüntü duymaktasın. Övülünce yüzün 

gülüyor. Kötülüğünü söyleyen olursa yüzün 

buruşuyor. " 

Abdülkâdir Geylânî Hz. 

 

"Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem 

dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm 

der durur, yine de yaşarsın." 

Mevlana 



 

"Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil..." 

Yunus Emre 

 

"Astrolojide Mart ayı.. 

Mart ayının ilk günlerinde Güneş – Pluton – Satürn 

arasında akıllı uslu, güçlü ve anlamlı bir üçgen 

pozisyonu oluşuyor. Oldukça güçlüdür ama 

olumsuz değildir. Sorgulamalıyız yaptıklarımızı, 

bildiklerimizi, derinlere inerek idrak kapasitemizi 

zorlayabilir ve doyurucu noktalara varabiliriz. İhtiyaç 

duyduğumuz noktalarda istikrar oluşturabileceğimiz, 

zor da olsa bir sistem içinde dayanabilme gücü 

bulabileceğimiz ister kendimiz, ister hayatımızdaki 

bir konu veya herhangi bir şeyin gerçek yüzünü 

anlayabileceğimiz çalışmalar yapma zamanıdır." 

(yazının devamı...) 

Astrolog Nuran TUNCEL 

 

Sanatçı Müslüm Gürses vefat etti. Allah rahmet 

eylesin... 

T.G. 

 

 

Sen seni bilince,mesele kalmaz! Kin,kibir,benlik 

yanına gelemez! Kendini bilmeyen,dostu bilemez. 

Sen seni bilmezsen,dostu bulama'n! 

Neşet Ertaş 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

-   stad AHM D HUL SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- KİLİTL NMİŞLİK 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/martayi2013.html
https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/insanvedin/insan-ve-din-sayfa-069.htm


- http://radyoyansimalar.com/ 

- Ahmed Hulûsi’nin DOST’tan Dosta kitabından 

muhteşem sözler Reha Muhtar'ın bugünkü 

yazısında.. 

- Reha Muhtar/ stad 

- "Tebessüm sadakadır" - Hadis 

- Dünyanın  n Pahalı Reklamı 

- Beynimi beynine bir kablo ile bağlasam... 

- CACAB Y M DR S Sİ 

- Hacer-ül  sved İstanbul'da 

- Zeki Müren/ Aliyi gördüm Aliyi. 

- Dünyanın en iyi reklam filmi...  

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://radyoyansimalar.com/
http://haber.gazetevatan.com/Haber/518579/1/Gundem
http://haber.gazetevatan.com/Haber/518579/1/Gundem
http://haber.gazetevatan.com/Haber/518579/1/Gundem
http://haber.gazetevatan.com/Haber/518845/1/Gundem
http://haber.gazetevatan.com/Haber/518845/1/Gundem
http://twitter.com/tasavvufgazete/status/307748605043810306/photo/1
http://www.youtube.com/watch?v=VmwPn-L92sA&sns=em
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/22726845.asp
http://www.kirsehir.gov.tr/
http://www.dunyabizim.com/index.php?aType=haber&ArticleID=4512
http://www.dunyabizim.com/index.php?aType=haber&ArticleID=4512
http://www.youtube.com/watch?v=4a7OP4XBnxU&sns=em
http://youtu.be/czetjDUJkBI
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

