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11-) Ve lekad hâlâknaküm sümme savvernaküm 

sümme kulna lil melaiketiscüdu liAdeme, fesecedu 

illâ ibliys* lem yekün mines sacidiyn; 

Gerçek ki, sizi yarattık... Sonra sizi 

şekillendirdik... Sonra meleklere "Secde edin 

Âdem`e" dedik... İblis hariç secde ettiler; o 

secde edenlerden olmadı.  

7 - A’RAF 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL ADL... 

Ulûhiyetinin sonucu olarak açığa çıkardığı her 

Esmâ özelliğinin yaratış amacına göre hakkını 

veren. Haksızlık etmekten, zulüm etmekten 

münezzeh olan!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Kim Allah’tan gelen az rızka razı olursa, Yüce Allah 

onun yapacağı az amele razı olur." 

[Hadis] 

 

 

Kimin kafasında ne tür problem varsa, hepsinin tek 

bir kaynağı vardır. "Allah kelimesinin manasını 

bilemeyişimizdir..." 

Üstad Ahmed Hulûsi 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/duavezikir.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


 

"Mazeret, insanın kendisine söylediği en büyük 

yalandır" 

Hz. Ali 

 

"Utancı giden kimsenin kalbi ölür" 

Hz. Ömer 

 

"İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, 

göremediklerinde ara, İçidir hakikatin resmi, dışı 

sadece bir manzara." 

Hz. Mevlana 

 

"Ruhü'l-kuds ruhların da ruhudur. O bir anahtardır, 

Müheymin yapıya açılan bir kapıdır." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
Metaryalist kazdığı kuyuya düşüyor! 
Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

http://blog.milliyet.com.tr/metaryalist-kazdigi-kuyuya-dusuyor-/Blog/?BlogNo=399158
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"Allah'ın Samed oluşu hiçliğime işaret eder? " 

Günün Sorusu  

 

"Şeker Hastalığını oluşturan olası düşünce 

kalıbı:Olmasını istediği şeyin olmasının arzusu 

içinde olma. Hayattan tad alamama. Önerilen 

Olumlama: Şuanım ve her anım neşe ve mutlulukla 

dolu. Bugünü en güzel, mutlu şekilde, neşe içinde 

yaşamayı seçiyorum. -Yüksek Tansiyonu oluşturan 

olası düşünce kalıbı: Uzun süredir devam edegiden 

duygusal durumların ve sorunların çözümsüzlüğü 

içinde kalmak, yaşamak. Önerilen Olumlama: Ben 

neşe içinde geçmişi serbest bırakıyorum. Ben 

huzurluyum. -Düşük Tansiyonu oluşturan olası 

düşünce kalıbı: Sevgi eksikiliği, yenilgiyi kabul 

etme, “Ne anlamı var ki..”şeklindeki düşünce ve 

tavıra devam etme. Önerilen Olumlama: Şimdide, 

An’da yaşamayı seçiyorum. Yaşamım mutluluk ve 

neşe dolu." 

Kaynak: Vital Affirmations 

 

"Burada öğretmen yok, öğrenci yok, lider yok, yol 

gösterici yok, efendi yok, kurtarıcı yok. Kendiniz için 

öğretmensiniz ve öğrencisiniz ; efendi, yol gösterici, 

lider sizsiniz. 

''SİZ HER ŞEYSİNİZ '' Ve anlamak,değişimdir!.. 

" 

Krishnamurti 

 

İstanbul bugün atkılı bereli eldivenli. 

Sıcaklık 5 derecelerde ama yağış 

bugün karla karışık yağmur ve 

yağmur şeklinde olur. Gece ve yarın 

zayıf ve bölgesel kar ihtimali var. Rüzgar orta 

kuvvette. 



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) 

- SNEIJDER'DEN SONRA GALATASARAY'IN 

2.BOMBA TRANSFERİ T RK SANAT M ZİĞİNİN 

DEĞER İ SANATÇ S  AHMET ÖZHAN! 

- Yükselen yıldız 

- Astrolojide Ocak ayı.. 

- Siyah Giyen Adamlar 

- 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.okyanusum.com/gs_a_ozhan.html
http://www.okyanusum.com/gs_a_ozhan.html
http://www.okyanusum.com/gs_a_ozhan.html
http://www.aksam.com.tr/yukselen-yildiz-8989y.html
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ocakayi2013.html
http://www.okyanusum.com/belgesel/siyah_giyen_adamlar.html
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

