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14-) Katiluhüm yüazzibhumullâhu Bi eydiyküm ve 

yuhzihim ve yansurküm aleyhim ve yeşfi sudûre 

kavmin mu`miniyn; 

Savaşın onlarla (ki), Allâh elleriniz olarak onları 

azaplandırsın, rezil etsin onları; onlara karşı size 

zafer kazandırsın; (böylece) iman edenler 

topluluğunun içine şifa versin. 

9 - TEVBE 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL BASIYR... 

Açığa çıkan Esmâ özelliklerini her an seyir ile 

onlardan çıkanları değerlendirip, sonuçlarını 

oluşturan.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Müminler, tek insan gibidirler" 

(Hadis) 

 

 

Sen Bu ilmi yaşamına sokmamış bir halde Kabe'ye 

gidelim Resulullahı da ziyaret edelim diyorsan, ha 

Resulullah'a gitmişsin ha Vatikan'a gitmişsin ha 

bilmem nereye gitmiş olursun. Sen bu kör gözle, 

sağır kulakla gittikten sonra, gittiğinden kopuk 

olarak oraya gittikten sonra turistik seyahat yapmış 

olursun !!! Resulullah'a gerçek anlamda iman 

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


etmişsen eğer, o namazda oturduğun yerdende sen 

Resulullahla muhattap olursun !!! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Dünyâya az meylet ki hür yaşayasın" 

Hz. Ömer 

 

"Varın nisâr eyle Mevlâ yoluna 

Bunda ne eylersen anda buluna 

Bir gün sefer düşer berzah iline 

Otağı kalkıcak sultân eğlenmez " 

Aziz Mahmud Hüdayı Hz. 

 

"Karıncaların sesini duyan Rabbim, Elbette 

gönüllerin feryadını da duyar ! " 

Hz. Mevlana 

 

"Amellerin ihlaslı oluşu, niyetlerin arınması ile 

bağlantılıdır." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
Limana sığınmak 
Ahmed F. Yüksel  
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
http://blog.milliyet.com.tr/limana-siginmak/Blog/?BlogNo=399154


 

 

 

"Hangi hayvanların enerjileri güzeldir?" 

Günün Sorusu  

 

"İnsanların sevilmesi için bilinmesi tanınması 

gerekir; ancak ilâhi şeylerin tanınması için sevilmesi 

gerekir.?" 

Blaise Pascal 

 

"ESKİ BİR TAPINAK YAZITI 

Gürültü-patırtının ortasında sükunetle dolaş; 

sessizliğin içinde huzur bulunduğunu unutma. 

Başka türlü davranmak açıkça gerekmedikçe 

herkesle dost olmaya çalış. Sana bir kötülük 

yapıldığında verebileceğin en iyi karşılık unutmak 

olsun. Bağışla ve unut. Ama kimseye teslim olma. 

İçten ol; telaşsız, kısa ve açık seçik konuş. 

Başkalarına da kulak ver. Aptal ve cahil oldukları 

zaman bile dinle onları; çünkü dünyada herkesin bir 

öyküsü vardır. � Kaç kere bir şey yaparken, zihnin 

sonucun olabileceğini söylerken, kalbinden 

olmayacağını hissettin? Değişim Tutarlılık 

Gerektirir! Düşüncelerinizi ve duygularınızı aynı 

paralellikte tutun. Net bir niyet belirleyin ama “nasıl” 

olacak? şeklindeki detayları beklenmedik kuantum 

alanına bırakın, teslim olun ki yaşamınızda sizin için 

doğru olan bir olay düzenlensin. Eğer bir şey 

bekleyecekseniz, beklenmediği bekleyin; TESLİM 

OLun, GÜVENİN, ve niyet edilen olayın açığa 

çıkması için AKIŞA BIRAKIN... Pek çoğumuz için 

bu,aşılması gereken en büyük engeldir.Çünkü biz 

insanlar hep geçmişte nasıl oluşmuşsa gelecekte 

de o şekilde oluşması için çaba sarfederiz. Eğer 

http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


yeni olmayan, rutin otomatik ve daha önceleri pek 

çok kez deneyimlediğiniz bir olayı tahmin 

edebiliyorsanız, neden o zaman bir kuantum süprizi 

istemeliyiz ki?!!.... " 

Dr. Joe Dispenza 

 

İstanbul'da 5'i 1 yerde, rüzgar, 

yağmur, bulut, güneş hepsi var. 

Bugün sabah ve akşam yağışlı, 

gündüz güneşi görüyor. Lodos akşam 

saatlerine kadar kuvvetli. H.sonu sağanak var, 

pazar soğuyor. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Ü stad AHMED H L SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- 12 kuralı okudun mu? - "SÜNNET LLÂH" (Allâh 

Sisteminin Değişmez Yasaları) 

- SNEIJDER'DEN SONRA GALATASARAY'IN 

2.BOMBA TRANSFERİ TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN 

DEĞERLİ SANATÇISI AHMET ÖZHAN! 

- Bu Sanatçı Görenlere Parmak Isırtıyor! 

- Hastalıkları Biz Mi Yaratıyoruz? 

- Cemaat fıkhı olmaz  

- Astrolojide Ocak ayı.. 

- YAŞAYAN EN BÜYÜK BİLİM ADAMI STEPHEN 

HAWKING , AYŞEGÜL EKİNCİ’YE KON ŞT  

- Hawking Allah'ın varlığını kabul etti 

- Rusya:  zaylıların Yeryüzünde Olduğunu 

Açıklayın! 

- Sizden Size  

- www.okyanusum.com 
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