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16-) Ülâikelleziyneşterevüd dalâlete Bilhüda, 

femâ rabihat ticaretühüm ve ma kânu 

muhtediyn;  

İşte onlar hakikatlerini oluşturan gerçeğe 

(bilhüda) karşılık, dalâleti (kendi hakikatini 

fark edememe) satın almışlardır! Oysa bu 

ticaret onlara kâr getirmedi; gerçeğe de 

erdirmez! 

17-) Meselühüm kemeselillezistevkade nâra* 

felemma edâet ma havlehû zehebAllâhu 

Binûrihim ve terakehüm fiy zulümatin lâ 

yubsırûn; 

Onların misali ateş yakana benzer, ki 

yakılan ateş çevreyi aydınlatır. Ne var ki 

kendi hakikatlerinden gelen nûr açığa 

çıkmadığı için, karanlığa terkedilir; artık 

göremez! 

 

2 - BAKARA 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL MUKSIT... 

Ulûhiyeti gereği olarak, her yaratılmışa yaratılış 

amacına göre hak ettiğini vermek suretiyle 

adaletini uygular.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

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


"Biribirinizi sevmedikçe imanınız kemale 

ermez." 

Hz. Muhammed (s.a.v.) 

 

 

"Marifet, oku yaydan fırlatmak değil, nereye 

ulaşacağını görmektir, atmadan önce! Atılan 

ok, doğrultusunda, hedefini vuracaktır artık sen 

istemesen de! Düşüncen okundur; sonucunda 

yaşadığın eylem hedef." 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"İlkler son, sonlar ilk olacak." 

Hz. İsa 

 

"İyi damat; kazanılmış bir erkek evlattır. Kötü 

damat ise, kaybedilmiş bir kız çocuğudur!" 

Hz. Ali (r.a) 

 

"Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına rıza, 

kaybettiğine sabır gösteren kişi takvâ ehlidir." 

İmam-ı Gâzali Hazretleri (r.a) 

 

"Tanımlanamaz ve kayıtlanamaz olanın, ne 

zaman, nerede, ne yapacağı, neyin yerine 

geçtiği, kimi nereye gönderdiği, kimi 

cezalandıracağı hiç belli değildir. " 

Ahmed F. Yüksel  

 

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


 
BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI 

AÇIKLIYOR 
Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"İnsanlarla uyum ve huzur oluşturma yetimiz 

hangi burç sayesinde gerçekleşir?" 

Günün Sorusu 

 

"Allah’tan sakınan kişi ilmi kadar söz söyler. " 

İmam Rabbani  

 

"Olgunluğun ve üstünlüğün yoksa, dilini 

ağzında sakla. Iİnsanı maskara eden dilidir. " 

Sadi Şirazi 

 

"İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen 

kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. " 

Yunus Emre 

 

http://blog.milliyet.com.tr/beyniniz-bilimle-oyunlarini-acikliyor/Blog/?BlogNo=408491
http://blog.milliyet.com.tr/beyniniz-bilimle-oyunlarini-acikliyor/Blog/?BlogNo=408491
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"Ey haberi haber verenden habersiz. Senin 

tövben günahından beterdir." 

Hz. Mevlâna 

 

"Nerde bir gönlü kırılmış kişi görsen, ona 

merhem ol! Mazlum kişi yolda kalsa ona 

yoldaş ol." 

Ahmed Yesevi 

 

"Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir 

dünya için; bu kadar fırıldak olmaya gerek yok! 

" 

Muhsin Yazıcıoğlu 

 

İstanbul haftaya güneşlenerek 

başlayıp yağışla devam edecek. 

Bugün parçalı bulutlu, 15-16'lara 

kadar çıkar. Gündüz ısınıyor ama 

yarın sabah yine soğuk, öğleden sonra ise 

sağanak var.  

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Ü stad AHMED HULÛSI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- BİLİNCİN ARINIŞI 

- BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI 

AÇIKLIYOR 

- Best Sellers in Sufism 

- BEYİN DALGALARI 

- 10 Soruda Beyin 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/bilincinarinisi.htm
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/beyniniz-bilimle-oyunlarini-acikliyor-17919
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/beyniniz-bilimle-oyunlarini-acikliyor-17919
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/digital-text/6361642011/ref=pd_zg_hrsr_kstore_1_6_last
http://www.okyanusum.com/beyin_dalgalari2.html
http://kisiselbasari.com/10-soruda-beyin.html


- Müthiş bi gösteri 

- Tek bir hücreyi görebilen kamera 

- Gerçek 

- Banu Avar - Survivor Gerçeği 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.youtube.com/watch?v=i9nOaSE-XJg
http://www.ntvmsnbc.com/id/25430945/
http://www.okyanusum.com/belgesel/gercek.html
http://www.youtube.com/watch?v=FEqX0ex-7hc&feature=youtube_gdata_player
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

