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2-) Ella ta`budu illAllâh* inneniy leküm minhu 

neziyrun ve beşiyr; 

Yalnızca Allâh`a kulluk etmekte 

olduğunuzun farkındalığına erin, diye (bu 

BİLGİ inzâl olundu). "Muhakkak ki ben, size 

`HÛ`dan bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim." 

 

11 - HÛD 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EZ ZÂHİR... 

Apaçık ortada olan, Esmâ özelliğiyle 

algılanmakta olan!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Mü’minler birbirini sevmede, birbirine acıma 

ve şefkat gösterme husûsunda bir vücûd 

gibidir Vücûdun bir uzvu rahatsızlanırsa, diğer 

uzuvlar da uykusuzluk ve ateş ile onun acısına 

ortak olurlar. " 

Buhârî, Müslim 

 

 

"Sahip olduğunu SANIP, yitirmemek için 

KORUMAYA ÇALIŞTIĞIN her şeyini ergeç 

KAYBEDECEKSİN!" 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/duavezikir.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


"Düşmana karşı cesaret göster. Çünkü 

korkarsan maiyetin de korkak olurlar." 

Hz. Ebu Bekr es Sıddık 

 

""İyi damat; kazanılmış bir erkek evlattır. Kötü 

damat ise, kaybedilmiş bir kız çocuğudur!" 

Hz. Ali (r.a) 

 

"Yaptığı fiilin beynine zararlı olduğunu bildiği 

halde yapmaya devam eden, ancak tanrıdan af 

dileyebilir." 

Ahmed F. Yüksel  

 

 
İlim anlatabilmek 
Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Salih amel neyi getirir?" 

Günün Sorusu 

 

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


"Eğer Allah seni bana yazmışsa, benden 

kaçışın yok! Lakin kader seni benden almışsa, 

ağlamaya lüzum yok." 

Hz. Şems 

 

"Eğer imtihan oluyorsanız, Bu, Allah’ın sizi 

unutmadığının müjdesidir.." 

Hz. Mevlânâ 

 

"Seviyorum demekle sevgi olmaz. Sevmek, 

sevdiğinin sevdiğini de sevmektir." 

Gavs-ı Sânî  

 

"Allah'ı bilmeyen dünyaya sarılır, dünyayı 

bilmeyen hülyaya sarılır, hülyaya sarılan da 

hakikata darılır." 

Elmalılı M. Hamdi Yazır  

 

"Manevi lezzeti üç şeyde arayın; Namazda, 

Zikirde, Kur'an okumakta. Bulursanız ne ala, 

bulamazsanız kalbiniz hasta demektir.. 

Hasan-ı Basrî  

 

"Rızkımı veren Hûdâ'dır.. Kula minnet 

eylemem.." 

Nesimi 

 

"Özgür Beyin/Güçlü Ildız 

hastalıkların gelişiminde beynin rolü nedir?, 

bağımlılıkların kaynağı nedir?, özgür irade var 



mı? beyne nasıl hükmedilebilir?" (yazının 

devamı...) 

 

"Karanlığı aydınlatacak proje hayata geçti 

Şili’nin Chajnantor platosunda yer alan, 

dünyanın en büyük teleskop ağı ALMA, bugün 

düzenlenen görkemli bir törenle açıldı." 

(yazının devamı...) 

 

İstanbul'da bugün lodos etkili, 

özellikle akşam ve gece fırtına 

şeklinde. Bugün 21 derece. 

Güneşli ama öğleden sonra 

bulutlanır, yarın sağanak var. H.sonu sıcaklık 

14-15 derece düşüyor. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

-   stad AHMED HUL SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- BİLİNCİN ARINIŞI 

- http://radyoyansimalar.com/ 

- Haziyeni Okumak 

- @haykavi: Beyin hakkında yeni bilgi 

- Limitasyonlar 

- Space Shares 

- Zamana yolculuk başladı! 

- Amazing Water & Sound Experiment #2 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://vimeo.com/60115884
http://vimeo.com/60115884
http://video.ntvmsnbc.com/dunyanin-en-buyuk-teleskopu-artik-aktif-3.html
https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/bilincinarinisi.htm
http://radyoyansimalar.com/
http://www.okyanusum.com/a_h/hazineyi_okumak.html
http://www.okyanusum.com/a_h/hazineyi_okumak.html
http://t.co/7JQNXQ8zeA
http://www.okyanusum.com/belgesel/echart_limitasyonlar.html
http://spaceshares.tumblr.com/post/44404449036/solar-system-vortex
http://m.gazetevatan.com/NewsDetail.aspx?ArticleID=153386&CategoryID=3
http://t.co/nFGLYJ2p1O
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

