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69-) Velleziyne cahedu fiyna lenehdiyennehüm 

sübüleNA* ve innAllâhe leme`al muhsiniyn; 

Biz`e (ermek için nefsine karşı) savaş verenlere 

gelince, elbette onları yollarımıza ulaştıracağız... 

Kesinlikle Allâh, yakîn ehliyle (ihsan sahibi 

{Allâh`a görüyormuşçasına yönelen}) elbette 

beraberdir! (Mâiyet sırrı)  

29 - ANKEBUT 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL ALİYM... 

"İlim" özelliği sebebiyle sınırsız sonsuz her şeyi ve 

her boyutu, her yönüyle Bilen!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Ölen kimselerin iyi yönlerini anıp hatırlayın 

kötülüklerini ise gündeme getirmeyin. " 

(Hadis/İbn Mâce, Cenaiz: 20) 

 

 

VELİLERİN AYNA OLMA ÖZELLİĞİ... 

Evliyanın karşısındakilere ayna olma vasfı vardır. 

Kendine gelenler, ne yönden hitap ederlerse, onlar 

da onlara ayna olarak onların imânını ve îtikadını 

kuvvetlendirmek amacı ile, onlara istedikleri yönden 

görünürler. Siz onlardan birine gidip de, “Ahmed 

Hulûsi ne kadar iyi bir insan, ondan ne kadar çok 

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


istifade ettik”, derseniz; onlarda derler ki, “Aman, 

eteğine sarılın!. Sakın haa bırakmayın!. O çok 

değerli bir insan”… Yok eğer, siz ona gider de; 

“şöyle kötü adam, böyle kötü adam. Şunu yaptı, 

bunu yaptı” deyip, beni kötülerseniz; “Aman, sakın 

ha!. Uzak durun!. O’nun dediklerini yapmayın!. Çok 

iyi etmişsiniz, kendinizi kurtarmışsınız” derler. 

Çünkü senin inancınla oynamak istemezler!. Bu, 

onların insanlara ayna olma vasfından ileri gelir. 

Bunu yapmalarının sebebi hikmeti nedir, derseniz; 

Senin inandığına ters düşen şeyleri söyleyerek 

inancını sarsmamak!.. İşin püf noktası budur!. 

Üstad Ahmed Hulûsi [Cuma Sohbetleri 1997]  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

 

"Ölümü, yattığın zaman yastığının altında, kalktığın 

zaman burnunun ucunda bil.” 

Hz. Ömer 

 

"Her mevcûdun ezelde bir ayn-ı sabitesi vardır. 

Mevcut, bu ayn-ı sâbitenin gerektirdiği biçimde dış 

âlemde gerçekleşir. Neyin neyi gerektirdiğini 

sadece Allah bilir.” Dolayısıyla her varlık bir sırdır. 

Sır olduğunu bilen; sırlanan ve sırlarıyla ayna 

olabilen bir varlık, hem Hakikat'in aşkıyla yanar, 

kavrulur, hem de O'nun rengine bürünür:  

"Gerçek aşkına yandı ânın 

Cümle boyandı rengine ânın." " 

İbn Arabî - Füsûsu'l-Hikem 

 

"Problem olarak gördüğümüz şeylerin hayatın 

içinde yer alması kaçınılmaz bir sonuçtur." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
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Ahmed F. Yüksel  
 

 

 

 

 

"'Hayatta eksilen de oluyor, eklenen de. Bunu kabul 

edebiliyor muyuz?" 

Günün Sorusu 

 

"Sevgide ayrılık olmaz" 

Atasay Kamer 

 

"Yolumdaysan başım feda yoluna, ama bilki 

seninde başını isterim yoluma, kahır kapris 

gelecekse senden amenna, ama ayağına diken 

batarsa yolumda ah edip vahlanma, aşk bilek gücü 

değil YÜREKTİR, Yüreğin yetmiyorsa düşme 

yollara" 

Şemsi Tebrizi 

 

"Mum olmak kolay değil. Işık saçmak için önce 

yanmak gerek. " 

Mevlana  

 

http://blog.milliyet.com.tr/tevhid--1/Blog/?BlogNo=397094
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"Hayallerinizi küçümseyen kişilerden mümkün 

mertebe uzak durun! Ruhu küçük insanlar 

başkalarını da daraltmak, azaltmak ister" 

M. Twain  

 

İstanbul'da kuvvetli lodos ve 

getirdikleri sürüyor. Soba 

zehirlenmesi riski, baş ağrıları, 

sıcaklık artışı ve yağış. Aralıklı ama 

günün büyük kısmı yağışlı. Yarın 2-3 derece 

serinler, yağış zayıflar... 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Ü stad AHMED HUL SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- 12 kuralı okudun mu? - "SÜNNETULLÂH" (Allâh 

Sisteminin Değişmez Yasaları) 

- Empati ve Ayna Nöronlar 

- @haykavi: Işık, göz, basiret, karanlık İlişkileri 

üzerine 

- Basit (Mehmet Doğramacı) 

- Astrolojide Ocak ayı.. 

- Suna Dumankaya - web pages 

- 7 Ocak Haftasına Astrolojik Bakış - Öner Döşer 

- Bugüne özel bir öykü ve El-Fatiha...  

- Başka Gezegenlere Göre Kaç Yaşındayız? 

(Hesaplama Aracı)  

- Derin Uzay'da kullanılacak 'balon ev'  

- 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://t.co/B5XfN5zj
http://t.co/B5XfN5zj
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://haber.gazetevatan.com/Haber/507019/1/Gundem
http://www.bilimatlasi.com/2013/01/baska-gezegenlere-gore-kac-yasndayz.html?m=1
http://www.bilimatlasi.com/2013/01/baska-gezegenlere-gore-kac-yasndayz.html?m=1
http://www.ntvmsnbc.com/id/25414699/
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

