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33-) Ya ma`şerel cinni vel`insi inisteta`tüm en 

tenfüzû min aktaris Semavati vel`Ardı fenfüzû* lâ 

tenfizûne illâ Bisultan; 

Ey cin ve ins topluluğu! Semâlar ve arzın 

aktarından (bedenlerinizin çekim gücünden) çıkıp 

gitmeye gücünüz yeterse, hadi çıkın gidin 

(bedensiz yaşayın)! Kudretiniz olmadıkça (kudret 

sıfatı sizde açığa çıkmadıkça) geçip gidemezsiniz! 

34-) Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban; 

Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı 

oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) 

nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? 

35-) Yurselu `aleyküma şüvazun min narin ve 

nuhasün fela tentesıran; 

İkinizin de üzerine Nâr`dan alev ve duman (bilinç 

bulanıklığı) irsâl edilir de başarılı olamazsınız!  
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[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL MUKADDİM... 

Yaratış amacına göre açığa çıkaracağı Esmâ 

özelliğine öncelik veren.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Kim bir ev veya akâr satıp elde ettiği parayı aynı 

cins (bir mülk) e yatırmazsa, bu kimse aldığı 

bedelin hakkında mübarek kılınmamasına 

müstahak olur." 

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


(Hadis) 

 

 

"İmanı olmayanın kaybetme korkusu vardır. İmanı 

olanın ise bırakın kaybetme korkusunu, kaybetme 

kavramı bile yoktur..." 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

"Sen insanların hepsine adaletle davransan, 

sadece birine zulmetsen neticede bu zulüm sana 

dönüp gelir." 

Hz. Ebubekir 

 

"Evlatlarınızı devriniz için değil, onların 

yaşayacakları devre göre yetiştiriniz." 

Hz. Ali 

 

"Faziletli söz söyleyen ve iyi iş yapan Kimseye Allah 

rahmet yağdırsın." 

Hz. Ömer 

 

"İçiyorsam bir sebebi var diyen, içmemenin de bir 

sebebi olduğunu düşünmeli." 

Ahmed F. Yüksel 

 

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


 
İnsanı Anlamak 

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Evliya ile veli aynımıdır?" 

Günün Sorusu 

 

"* Namaz kılmayı tarif etti: - Önce abdest al. Dışını 

su ile, içini tevbe ile arıt. Sonra mescide var. 

Kâbe'yi iki kaşın arasında, Azrâil (A.S.)'ı arkanda, 

Cennet'i sağında, Cehennem'i solunda, Sırat'ı 

önünde farzet, gönlünü Hakk'a bağla, azametle 

tekbir al. Korku ile otur, heybetle Kur'an oku. 

Yalvarış hâlinde rükû eyle, zillet ile secde et, 

inleyerek Tahıyyat oku, melek ve mü'minlere selam 

ver. İnşaallah kabul olur. " 

HÂTEM-İ ESAM (K.S.) 

 

"İndî Sâni’de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; 

Kâinatın cümlesi bu; NOKTA’da bir NÜKTEDİR!" 

Ken’an Rifâî 

 

"İnciyi isteyen dalgıç olacak; 

Varı yoğu dosta verip dalacak. 

Canı avucunda, nefesi göğsünde: 

http://blog.milliyet.com.tr/insani-anlamak/Blog/?BlogNo=405228
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


Ayağı baş olacak, başı ayak 

Hayyam  

 

"Beşerin öyle dalaleti var, Putunu kendi yapar, 

kendi tapar!!" 

Tevfik Fikret  

 

"Sizin Elinizde... 

Zamanın birinde çok akıllı iki kardeş yaşarmış. 

Etrafındaki ve okuldaki bilgiler kendilerine 

yetmediğinden, annesi onları, bulundukları beldenin 

bilge adamına götürmüş. 

Kardeşler, bilge adama pek çok sorular sormuşlar 

ve her defasında kendilerinin tatmin olduğu 

cevaplar almışlar. Bundan çok memnun olan 

kardeşler, bir müddet için bilgenin yanında kalıp 

daha çok şeyler öğrenmek için annelerinden izin 

istemişler ve bilge adamın yanında kalmışlar." 

(yazının devamı...) 

François Fénelon  

 

İstanbul'da yağış öğleden sonra, 

akşam saatlerinde etkisini gösterir. 15 

derecelerde. Yarın parçalı bulutlu 

sıcaklık en fazla 16 derece. Salı ise 

çok bulutlu 16 derecelerde. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Ü stad AH ED H   SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- Kİ İT EN İŞ İK 

- http://radyoyansimalar.com/ 

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


- @AhmedHulusi: 13. RA'D - Decoding The 

QURAN 

- Yazarımız Ahmed F. Yüksel'in yazılarının 

yayınlandığı siteler... 

- Beyindeki dedi 'kodu' 

- İsmet BERKAN/"Evrenimizin yüzde 96’sını 

anlamaya ne kadar yakınız?" 

- Bir Sorunuz Yoksa, Bir Sorununuz Vardır! 

- İyi Niyet ve Samimiyet 

- Zihniniz Ne Kadar Esnek? 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://t.co/4KDvFdkf6y
http://t.co/4KDvFdkf6y
http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/siteler.html
http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/siteler.html
http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/siteler.html
http://www.sonsuzlukkulesi.com/beyindeki-dedikodu/
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/22778135.asp?yazarid=
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/22778135.asp?yazarid=
http://t.co/je5VYTYToH
http://t.co/AqK9i5Irn2
http://t.co/gLUtfKYx2m
http://t.co/gLUtfKYx2m
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

