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38-) Ve ma hâlâknes Semavati vel Arda ve 

ma beynehüma la`ıbiyn;  

Semâları, arzı ve ikisi arasında olanları 

oyun olsun diye halk etmedik... 

39-) Ma hâlâknahüma illâ Bil Hakkı ve 

lâkinne ekserehüm lâ ya`lemun; 

Biz onları yalnızca Hak (Esmâ 

özelliklerimizin açığa çıkışı) olarak 

yarattık! Ne var ki onların çoğunluğu (bu 

hakikati) bilmezler. 

44-DUHÂN 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL CEBBÂR... 

Hükmü zorunlu olarak uygulamada olandır. 

Âlemler Cebbâr'ın hükmü altında, dilenileni 

uygulamak zorundadır! Uygulamama gibi bir 

seçenekleri yoktur! Cebr, onların varoluş 

sistem ve özlerinden gelen bir şekilde açığa 

çıkar ve hükmünü yaşatır! 

Üstad Ahmed Hulûsi 
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Kadınlarınızın hayırlısı ile evlenmeye 

bakın. Denginiz olanlarla evlenin! 

Birbirlerine denk olanları evlendirin." 

[Hadis-Buhari] 

 
 

 

Bi hamdihi demek, ismim altında varlığı 

seyreden ve değerlendiren sensin Allah'ım 

demektir... Bunu hakkıyla söyleyebildiğin 

anda, sen kalmazsın hamd eden kendisi 

olur...  

Üstad Ahmed Hulûsi 

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


 
 

 

"Hüzün Dalgası Çarptıysa Bir İnsanın 

Yüreğine; Ya Mevla'sını Özlemiştir ya da 

Mevla'sı O'nu.. Mevlayı Özleyen Gönül ya 

Hüznü Bekler ya da Hüzündedir.. Bela, Gam 

ve Keder Mevla'nın Sevdiklerine Gösterdiği 

Kamçıdır.. Vurdukça Kendine Çeker..." 

İmam-ı Rabbani(k.s) 

 
 

 

"İki seçenek var: Ya Kabe'ye yüreğini 

koymak, ya Kabe'yi yüreğine koymak… Sen 

ikincisini yap, yüreğin yürüyen Kabe olsun. 

Nice hacca gidenler vardır ki Kabe ondan 

kaçar; nice gidemeyenler vardır ki Kabe ona 

koşar…" 

Veysel Karani Hazretleri 

 

"Her toplum, kendini yönetecek fertleri 

içinden çıkarır." 

Ahmed F. Yüksel 

 
 

 

Hicret 

Ahmed F. Yüksel  

 

 

 
 

 

"Şiddetli soğukların hüküm sürdüğü 

günlerde bir kere Bişr b. Haris'in evine 

gitmiştim. Elbisesini çıkarmış, titremekteydi. 

http://blog.milliyet.com.tr/hicret/Blog/?BlogNo=396167
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


-Ey Bişr, insanlar soğuk günlerde kalın 

elbiseler giyerken, sen üzerindeki elbiseleri 

de çıkarmışsın. Acaba bir sebebi mi var? 

Dedim. Bişr b. Haris bana şöyle buyurdu: -

Fakirlerin sıkıntı ve ihtiyaçlarını hatırladım. 

Onlara verecek bir şeyim de yok. Hiç 

olmazsa onların duygularını paylaşarak 

onlarla hemhal olayım, istedim."  

Sufilerden biri 

 
 

 

Kim o deme boşuna, benim ben. Öyle bir 

gelenki kapına, baştan başa SEN.  

Özdemir Asaf 

 
 

 

"Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler 

dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir 

oyundur."  

Aliya İzzetbegoviç 

 
 

 

"Sırt ağrılarını oluşturan Düşünceler ve 

olumlamaları. *Sırtın Yukarısı: duygusal 

desteğin yetersiz hissedilmesinden, 

sevilmediğini düşünmekten, sevmekten geri 

durmaktan kaynaklı. Bunun için yapılması 

önerilen olumlama: Ben kendimi seviyorum 

ve onaylıyorum.Yaşam beni destekliyor ve 

seviliyorum. *Sırtın ortası: Suçluluk. Tüm 

şeylerin burada sıkışıp kalması, sırta 

yüklenilmesi. Bunun için yapılması önerilen 

olumlama: Geçmişi serbest bırakıyorum. 

Kalbimdeki sevgi ile ileriye doğru 

ilerlemekte özgürüm. *Sırtın alt bölümü: 

Para korkusu. finansal destek eksikliği. 

Bunun için önerilen olumlama: Yaşam 

sürecine, akışına güveniyorum. Tüm 

ihtiyacım olana kendime iyi bakmam. Ben 

güvendeyim. 

Louise Hay 

 
 

 

İstanbul yine karlı. 0 ve biraz 

altındaki sıcaklık hem karı daha 



yapışkan hale getiriyor, hem de buzlanmayı 

artırıyor. Kar yarın öğleden sonraya kadar 

sürer. İstanbul yarın sabah da cam gibi 

uyanır. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 
 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

-   stad AHMED HU  S   'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- 12 kuralı okudun mu? - 

"S NNETU  ÂH" (Allâh Sisteminin 

Değişmez Yasaları) 

- @haykavi: İbn-i Arabi deyince oturup BİR 

düşüneceksin: 

- Geçmişe off deme hüfff de! 

- Suna Dumankaya - web pages 

- NASA | Magnificent Eruption in Full HD 

- 7 Ocak Haftasına Astrolojik Bakış - Öner 

Döşer 

- Dynamic Earth 

- Doğru Nefes Neden Şifalandırır?-I  

- İstanbul'daki soğuksa bu nedir? 

- Sizden Size  

- www.okyanusum.com 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://ducanecundioglusimurggrubu.blogspot.com/2013/01/asiri-yorumun-yorumu.html?m=1
http://ducanecundioglusimurggrubu.blogspot.com/2013/01/asiri-yorumun-yorumu.html?m=1
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/22305607.asp
http://sunadumankaya.com.tr/
http://www.youtube.com/watch?v=GrnGi-q6iWc
http://www.onerdoser.com/HD283_7-ocak-haftasi.html
http://www.onerdoser.com/HD283_7-ocak-haftasi.html
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=ujBi9Ba8hqs&NR=1
http://saglik.milliyet.com.tr/dogru-nefes-neden-sifalandirir--i/nefes-ve-yasam-kocu-sibel-kavunoglu/saglik/yazardetay/04.01.2013/1651082/default.htm
http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/809642-istanbuldaki-soguksa-bu-nedir
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

