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70-) Andolsun ki, Âdemoğullarını (şuur boyutunda 

yaratılmışın oğullarını) ikramlarla şerefli kıldık! 

Onları karada (beden) ve denizde (bilinç 

boyutunda) taşıdık... Onları temiz - yararlı yaşam 

gıdalarıyla besledik... Onları yarattıklarımızın 

birçoğundan üstün tuttuk! 

71-) O süreçte, her insan grubunu kendi 

önderleriyle çağırırız... Kimin kitabı (kaydedilmiş 

bilgisi) sağındaki kuvvesiyle verildi ise, işte onlar 

yaptıklarının bilgisiyle yüzleşirler (okurlar) ve bir 

hurma lifi (kıl) kadar haksızlıkla karşılaşmazlar! 

72-) Kim bu dünyada âmâ (hakikati göremeyen) ise 

o, gelecek sonsuz yaşamda da âmâdır (kördür)! 

(Düşünce) yolu (tarzı) itibarıyla daha da sapmıştır! 

73-) Neredeyse seni bile, sana vahyettiğimizin 

gayrını bizim aleyhimize uydurasın diye, fitneye 

düşüreceklerdi! (Başarsalardı) işte o takdirde seni 

dost edinirlerdi! 

74-) Eğer biz seni, direnç verip sarsılmaz 

kılmasaydık, neredeyse onlara birazcık 

meyledecektin! 

75-) İşte o takdirde biz sana hayatın da, ölümün de 

(sıkıntılarını) kat katını tattırırdık! Sonra kendine, 

bize karşı bir yardımcı bulamazdın. 
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EL HABİYR... 

Açığa çıkan Esmâ özelliğinin "var"lığını, 

"Esmâ"sıyla meydana getiren olarak, onun 

durumundan haberi olan. Birime, kendisinden açığa 



çıkanla, ne mertebede anlayışa sahip olduğunu fark 

ettiren! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Bir gün birisi ile dost olduğunuzda yarın onun bir 

düşman olabileceğini unutmayın!”" 

[Hadis-i Şerif] 

 

 

Beynini değerlendirebildiğin ölçüde, “Ben”ini ve 

Rabbini tanıyabilirsin 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Sevgiliye verilen en güzel hediye sadakattir" 

Hz. Ali 

 

"Esenlik ve huzur on kısım ise, dokuzu susmaktır" 

Hz. Ömer 

 

"İncitme, incittiğin yerden incinirsin" 

Hz. Mevlana 

 

"Öncelikle şurası açık ki, bugün klasik İslamı 

anlama daha karışık hale gelirken, hatta anlamını 

kaybederken, yenilenmeye dönüş, algılamalara 

yeni bir mana kazandırıyor" 

Ahmed F. Yüksel 

 

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


 
Orman kanunu 

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"İlke olarak "yeniye dönüş" için gerekli virajı inşa 

etmek isteyen fertler nelere dikkat etmek 

zorundadır?" 

Günün Sorusu 

 

"Düşün... Kim üzebilir seni senden başka? Kim 

doldurabilir içindeki boşluğu sen istemezsen? Kim 

mutlu edebilir seni, sen hazır değilsen? Kim yıkar, 

yıpratır seni sen izin vermezsen? Kim sever seni, 

sen kendini sevmezsen? Herşey sende başlar, 

sende biter... Yeter ki yürekli ol, tükenme, tüketme, 

tükettirme içindeki yaşama sevgisini... Hep hatırla: 

"Çaresizseniz, Çare "SİZSİNİZ"...! " 

Nietzsche 

 

"Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse, Onu birdaha 

görmeden ölmezmiş.. Öyleyse Allah'a emanet ol" 

Elif Şafak 

 

http://blog.milliyet.com.tr/orman-kanunu/Blog/?BlogNo=398318
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"En iyi dost, bendeki en iyi yönleri ortaya çıkaran 

insandır." 

Henry Ford 

 

İstanbul sabah saatlerinde 0 

derecelerde. Gerçi gün içinde de cok 

ısınmıyor, 4-5'leri ancak bulur. 

Akşama doğru bir ara karla karışık 

yağmur geçişi olur. Yarın akşam sağanak var, 

ardından da ısınma. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

-   stad AH ED H   S   'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

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

Sisteminin Değişmez Yasaları) 

- SEVMEK - AH ED H   Sİ 

- Adnan Oktar'ın, Beyaz TV'den intikamı acı oldu 

- Astrolojide Şubat ayı.. 

- O 'nunla 

- Diyanet projesi: Namazdan elektrik 

- 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/sevmek.htm
http://haber.rotahaber.com/adnan-oktarin-beyaz-tvden-intikami-aci-oldu_339833.html
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2013.html
http://sufizmveinsan.com/konuk/onunla.html
http://www.ensonhaber.com/diyanet-projesi-namazdan-elektrik-2013-01-30.html
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

