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72-) İnna `aradnel emanete ales Semavati vel Ardı 

vel cibali feebeyne en yahmilneha ve eşfakne 

minha ve hamelehel İnsan* innehu kâne zalumen 

cehula; 

Muhakkak ki biz o Emaneti (Esmâ şuuruyla 

yaşamayı), semâlara (benlik bilincine), arza 

(bedene) ve dağlara (organlara) önerdik de, onu 

yüklenmekten kaçındılar (Esmâ bileşimleri onu 

açığa çıkarmaya elvermedi); ve ondan korktular! 

Onu, İnsan (hilâfeti oluşturan Esmâ mânâlarını 

açığa çıkarma şuuru) yüklendi! Muhakkak ki o 

zâlim (hakikatini hakkıyla yaşamakta yetersiz) ve 

cahildir (sınırsız Esmâ`yı bilmede yetersizdir)!  

33 - AHZÂP 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

EL FETTAH... 

Birimde açılım oluşturan. Hakikati fark ettirip 

seyrettiren; bunun sonucunda âlemlerde eksik, 

noksan, yanlış olmadığını müşahede ettiren. Görüş 

veya kullanım alanını açıp değerlendirme olanağını 

meydana getiren. Fark edilemeyeni fark ettirip 

değerlendirten!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Geçimini sağlamakla yükümlü olduğu insanları 

ihmal etmek, kişiye günah olarak yeter. " 

(Hadis/Ebu Davud) 

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


 

 

Sabırlı olun... 

Bilin ki her şeyin bir zamanı ve sırası vardır... 

Vakti gelmeden hiçbir şey olmaz... Bilinç boyutunda 

takdir edilmiş olanlar, kozmik boyutta yolculuğa 

devam ederler... Ve madde boyutunda kesinlikle 

programlandığı şekilde ortaya çıkacaktır... Bunu hiç 

kimse önleyemez ve değiştiremez... Size ait olanın 

size ulaşmaması, size ait olmayanın da sizde 

kalması asla mümkün değildir... 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

 

"Allah`ın kavranılamayacağını farketmek, "Allah'ı" 

idrâkın ta kendisidir!.. ” 

Hz. Ebu Bekr 

 

"Ben ben isem canda değil 

Ben sen isem tende değil 

Sen ben isen ten can olur 

Ben ben isem tende değil. 

Hasılı benden çıkıver 

Benliği virân ediver 

Canda beni isterisen 

Benliği at can oluver. " 

Fuzuli 

 

"Allah mecbur değildir. Mecburiyetleri ortaya 

koyandır." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 

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


 
Kararsızlık/Belirsizlik 
Ahmed F. Yüksel  
 

 

 

 

"'İnsan gördüğü rüyadan sorumlu mudur?" 

Günün Sorusu 

 

"Birini seviyorsanız, onu Allah'tan isteyin. Kalpler 

Allah'ın elindedir." 

Mevlana 

 

"Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür" 

[Yunus Emre] 

 

"Çocukken inandığımız hayali kahramanların, 

büyüdükçe varolmadığını anlamamız gibi, bireysel 

benliğimizinde aslında hiçbir zaman varolmadığını 

anlama zamanı gelmiştir artık" 

Saffet Eygi  

 

" Hikaye, ünlü Çin düşünürü, Lao Tzu’nin çok sevip, 

sık sık anlattığı söylenen bir hikaye.  

Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam varmış. 

Çok fakirmiş. Ama kral bile onu kıskanırmış.. Öyle 

dillere destan beyaz bir atı varmış ki.. İmparator at 

http://blog.milliyet.com.tr/kararsizlik-belirsizlik/Blog/?BlogNo=397398
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif 

etmiş, ama adam satmaya yanaşmamış. "Bu at, bir 

at değil benim için.. Bir dost.. İnsan dostunu satar 

mı?" dermiş hep.. Bir sabah kalkmışlar ki, at yok.. 

Köylüler ihtiyarın başına toplanmış.. "Seni ihtiyar 

bunak.. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları 

belliydi. İmparatora satsaydın, ömrünün sonuna 

kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var, ne 

de atın" demişler.." 

BİR LAO TZU HİKAYESİ  

 

İstanbul'a bir sabah, bir de akşam 

sağanak geliyor. Gün içerisinde 

güneş görülür. Lodos kuvvetli, deniz 

ulaşımını etkileyebiliyor. Yarın da 

aynı. Lodos uzun soluklu, yakın gelecekte soğuma 

yok... 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

-   stad AHMED H L S   'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- 12 kuralı okudun mu? - "S NNET LLÂH" (Allâh 

Sisteminin Değişmez Yasaları) 

- Empati ve Ayna Nöronlar 

- 'Bildiğiniz tüm su markaları tehlike sınırını aştı' 

- Basit (Mehmet Doğramacı) 

- Astrolojide Ocak ayı.. 

- Suna Dumankaya - web pages 

- 7 Ocak Haftasına Astrolojik Bakış - Öner Döşer 

- Stevia 

- The Leap Motion Controller  

- Yarının Dünyası 

- 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://indigodergisi.com/2013/01/empati-ve-ayna-noronlar/
http://haber.rotahaber.com/bildiginiz-tum-su-markalari-tehlike-sinirini-asti_336407.html
http://www.youtube.com/watch?v=Zzu8EDFY6PM&feature=youtu.be
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ocakayi2013.html
http://sunadumankaya.com.tr/
http://www.onerdoser.com/HD283_7-ocak-haftasi.html
http://www.sufizmveinsan.com/Stevia
https://leapmotion.com/product
http://media4.ntvmsnbc.com/i/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/Sections-StoryLevel/Teknoloji/tomorrows_world_SON_buyuk.jpg
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

