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128-) Ve yevme yahşurühüm cemiy`a* ya 

ma`şeral cinni kadisteksertüm minel ins* ve 

kale evliyaühüm minel insi Rabbenestemte`a 

ba`duna Bi ba`din ve belağna ecelenelleziy 

eccelte lena* kalennaru mesvaküm halidiyne 

fiyha illâ ma şaAllâh* inne Rabbeke Hakiymun 

`Aliym; 

(Allâh) onları topluca haşrettiği gün: "Ey 

cinn topluluğu, gerçekten insanların 

çoğunluğunu hükmünüz altına aldınız 

(hakikatten uzaklaştırdınız)!" (der)... İnsan 

(türünden) dostları olanlar şöyle der: 

"Rabbimiz, birbirimizden karşılıklı 

yararlandık... İşte bizim için belirlediğin 

ecelimiz bize ulaştı"... Şöyle der: "Ateş sizin 

mekânınızdır; Allâh dilemedikçe, orada 

ebedî kalıcılarsınız"... Muhakkak ki Rabbin 

Hakiym`dir, Aliym`dir. 

 

6 - EN’AM 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL VÂHİD... 

Vâhid'ül EHAD... Sayısal çokluk kabul etmez 

TEK! Cüzlere bölünmemiş ve cüzlerden 

oluşmamış; panteizm anlamına gelmeyen Bir! 

Çokluk kavramının düştüğü, "yok"luğa 

kavuştuğu, hiçbir fikir ve düşüncenin ayak 

basamadığı TEK! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

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


"İslâm, Câhiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği 

ortadan kaldırmıştır ..." " 

[Buharî, Ahkâm: 4] 

 

 

Kur'ân-ı Kerimin deşifresi olan Tasavvufun 

gerçeklerine iman etmezsin; ilmin getirisine 

akıl erdiremezsin. Sadece yiyip içip 

yavrulamakla ne olacak geleceğin? - 

Skype'dan Mesajlar" 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

"Ya söyleyecek sözü olmalı insanın ya da 

susacak edebi. " 

Hz. Ebu Bekr (r.a.) 

 

"İnsanın dilekleri kendisine yakındır. Her 

şeyden çok insana yakın olansa ölümdür. " 

Hz. Ali (r.a.) 

 

""Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahını 

azaltırsan rahat ölürsün." " 

Hz. Ömer (r.a.) 

 

"Bizim çıkarmamız gereken öyle dersler var ki 

neden bench leri ısıtmak için kullanıldığımızı 

anlayalım. Kayıtsız şartsız bi takım şeyleri 

teslim etmek yerine, kendimizi yerinde ve 

zamanında tercih edileceğimizi öğrenelim. 

Buna göre başsız tavuk gibi oraya buraya 

saldırmayı bırakır, ayağımızı yere basmayı 

öğreniriz belki. " 

Ahmed F. Yüksel  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


 

 
İnsanlar ve düşünceleri -1 
Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Descartesin "düşünüyorum, öyleyse varım" 

önermesini düz mantıkla değerlendirmek 

mümkündür. Ancak "düşünüyorum öyle ise 

yokum" demeyi hiç düşündünüz mü?" 

Günün Sorusu 

 

"Bin yıl da okusam, ne bilirsin diye sorsalar 

bana: 

HADDİMİ BİLİRİM! " 

Hz. Mevlana 

 

"Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine 

bağlılık gerekir." 

Mustafa Kemal Atatürk 

 

"Allah’a Gitmezsen..  

Adamın biri her zaman yaptığı gibi saç ve 

http://blog.milliyet.com.tr/insanlar-ve-dusunceleri--1/Blog/?BlogNo=405234
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


sakal traşı olmak için berbere gitti. Onunla 

ilgilenen berberle güzel bir sohbete başladılar. 

Değişik konular üzerinde konuştular. Birden 

Allah ile ilgili konu açıldı... 

Berber: "Bak adamım, ben senin söylediğin 

gibi Allah'ın varlığına inanmıyorum." 

Adam: "Peki neden böyle diyorsun?" (yazının 

devamı...) 

Anonim 

 

"Kendini bilen, bilmeyenin kusuruna bakmaz. " 

Neşet Ertaş 

 

"İnsanlığı yücelten her iş, onurlu ve önemlidir; 

dört dörtlük yapılmalıdır. " 

Martin Luther King 

 

İstanbul'da sıcaklık gündüz 

artıyor, gece düşüyor, sağlığınıza 

dikkat. Gündüz 11-12 dereceyi 

bulur. Yarın bulutlanıyor, akşam 

saatlerinde yağış olur. Cuma öğleden sonra 

yine yağış var. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

-   stad AHMED H L S   'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- KİLİTLENMİŞLİK 

- http://radyoyansimalar.com/ 

- Ahmed Hulûsi’nin DOST’tan Dosta kitabından 

muhteşem sözler Reha Muhtar'ın bugünkü 

yazısında.. 

- Reha Muhtar/ stad 

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


- "Tebessüm sadakadır" - Hadis 

- İNSANDAN "İNSAN"  N "HAKİKATİ" NE... 

- Gümüş iyonu içeren tek besin 

- Kendinizin asılifade ediyor sunuz?  

- Rusya: Amerikalılar Mars'ta canlı buldu... 

- Bilim insanları, laboratuvar ortamında canlılık 

benzeri özellikler gösteren kristaller ürettiler:  

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://twitter.com/tasavvufgazete/status/307748605043810306/photo/1
http://youtu.be/gWLTLZwpDCk
http://saglik.milliyet.com.tr/gumus-iyonu-iceren-tek-besin/diyetisyen-ozlem-sert-aydin/saglik/yazardetay/04.03.2013/1676351/default.htm
http://kisiselgelisimim.com/kendinizi-nasil-ifade-ediyorsunuz/
http://onedio.com/haber/rusya-amerikalilar-mars-ta-canli-buldu-84536?utm_campaign=sondakikaonedio&utm_source=twitter&utm_medium=tweet
http://kisiselgelisimim.com/kendinizi-nasil-ifade-ediyorsunuz/
http://kisiselgelisimim.com/kendinizi-nasil-ifade-ediyorsunuz/
http://kisiselgelisimim.com/kendinizi-nasil-ifade-ediyorsunuz/
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

