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39-) Feyevmeizin lâ yüs`elu an zenbihi insün 

vela cann; 

İşte o süreçte ne ins ne de cin türü 

suçundan sorulmaz (doğal olarak 

yaptıklarının sonuçlarını yaşamaya başlarlar)!  

 

55 - RAHMÂN 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL EVVEL... 

Yaratılmış olanın başı, ilk Hâli olan Esmâ 

Hakikati.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Evlerinizde Kur'an okumayı artırın..! Kuran 

okunmayan evin hâyrı azalır , şerri çoğalır. O 

ev halkına darlık gelir." 

Hz. Muhammed (s.a.v) 

 

 

"DÜNYASINI TERK ETSİN. ÇOK 

DÜNYALIKLA MEŞKUL... 

Ağacın altında bir seccadeyle yaşayan adamın 

yanından bir yolcu gidiyor, uzaktan sesleniyor 

nereye gidiyorsun diyor, AbdulKadir Geylani'yi 

ziyarete gidiyorum diyor Bağdat'a. Ya öylemi 

ona bir ricam var iletirmisin diyor. Söyle diyor 

adam. Gördüğün gibi ben 20 senedir bu 

ağacın altında şu seccademde Allah'a ibadet 

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


ederim, birtürlü bende beklediğim açılım 

olmadı. Yani benim bu yaptığımda eksik kusur 

neresi bunu bulamadım keşfedemedim bunu 

sorar mısın Geylaniye? Peki diyor, dönüştede 

sana anlatırım cevabını diyerek yoluna devam 

ediyor." (yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

"Hayırlı işlerde acele edin.. Çünkü arkanızdan 

acele gelen eceliniz var.." 

Hz. Ebu Bekr es Sıddık 

 

"Mü'min kardeşinizde bir hata görürde 

söylemezseniz sizde hayır yoktur. Söylersiniz 

dinlemezse onda hayır yoktur... " 

Hz. Ömer (r.a) 

 

"Önemli olan; hayatta en çok şeye sahip olmak 

değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır. " 

Abdülkâdir Geylâni Hz. 

 

"Lanet eden, bedduada bulunan bunu kendine 

yapmıştır." 

Ahmed F. Yüksel  

 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/dunyaniterket.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


 
İlim anlatabilmek 
Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Epifizde Fuad hücreleri tetiklendiyse ne olur?" 

Günün Sorusu 

 

"Zavallı insanoğlu! Eğer fakirlikten korktuğu 

kadar cehennemden de korksaydı, ikisinden 

de kurtulurdu. " 

İmam-ı Gazali k.s 

 

"Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. 

Geriye kalan et ve kemiksin. 

Gül düşünürsün GÜLİSTAN olursun!  

Diken düşünürsün DİKENLİK olursun! " 

Hz. Mevlana 

 

"Kutu’l-Kulub’ta zikredilmiştir ki, Atâ, İbn 

Abbas’tan (r.a.) rivayet etmiştir. Her gün Hızır 

ile İlyas (a.s.) birbirleriyle buluşur ve aşağıdaki 

sözleri söyleyerek birbirlerinden ayrılırlar: 

“Bismillâhi mâşâallah, Lâyesûkü’l-hayre illâllâh, 

http://blog.milliyet.com.tr/ilim-anlatabilmek/Blog/?BlogNo=401771
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


bismillâhi mâşâallah, lâyekşifu’s-sûe illâllâh, 

bismillâhi lâhavle ve lâ kuvvete illâ billâh.” Bir 

kimse bu cümleleri her sabah okursa, 

yangından, suya batmaktan ve malı 

çalınmaktan emin olur." 

 

"Rabbim seni bana verecek ey sevgili. Çünkü 

Rabbim seni bana vermek istemeseydi, bana 

seni bu kadar büyük aşkla istemeyi vermezdi." 

F.S. Mehmet  

 

"Gönül yarasından sakınmak gerekir, çünkü 

onun cihanda merhemi yoktur. Elinden 

geliyorsa gönül yıkma, çünkü yıkık gönlün âhı 

âlemi yıkar." 

Şirâzî  

 

"İman etmek, görünmeyene inanmaktır. 

Mükafatı ise görünmeyeni görmektir." 

St. Augustine 

 

"Mantık sizi A'dan B'ye götürür, hayal ise her 

yere." 

A. Einstein 

 

"Tasavvuf Gazetesi pdf arşivine Sufizm ve 

İnsan sitesinden ulaşabilirsiniz." 

http://www.sufizmveinsan.com/ 

tgazetearsiv.html 

[Zaman içinde tamamlanacaktır.] 

T.G. 

http://www.sufizmveinsan.com/tgazetearsiv.html
http://www.sufizmveinsan.com/tgazetearsiv.html


 

İstanbul bugün parçalı bulutlu ve 

yağmurlu. Yağmur öğlen etkisini 

yitirir, 17 derecelerde. Yarın 

parçalı bulutlu en fazla 16 

derece. Perşembe ise çok bulutlu 17 

derecelerde. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Ü stad AHMED H L S   'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- BİLİNCİN AR N Ş  

- http://radyoyansimalar.com/ 

- Yazarımız Ahmed F. Yüksel'in yazılarının 

yayınlandığı siteler... 

- Mümin Sekman'dan öneriler... 

- Mucizeyi  zaklarda Aramayın İçinizde 

Yaşıyor 

- Duygusal Tuzaklar Başa Beladır  

- Çocuğunuzu korumaya çalışırken aslında 

ona zarar verebiliyor olduğunuzu hiç. 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
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http://radyoyansimalar.com/
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