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5-) "HU"velleziy ce`aleş şemse dıyâen vel kamere 

nûren ve kadderehu menazile li ta`lemu adedes 

siniyne vel hisab* ma halekAllâhu zâlike illâ 

BilHakk* yufassılül âyâti likavmin ya`lemun; 

O (Allâh`tır) ki, Güneş`i yaşam ışığı 

(enerjisi)olarak meydana getirdi; Ay`ı nûr 

(insanda duygusal boyutu düzenleyici kıldı, çekim 

gücünün etkisiyle hormonal yapı ve amigdala 

üzerindeki etkileri), senelerin adedini ve hesabı 

bilesiniz diye Ay`ı menziller sahibi olarak takdir 

etti... Allâh bunları Hak olarak (Esmâ`sındaki 

özelliklerle) yaratmıştır. Düşünebilenler için 

işaretlerini böyle detaylı açıklıyor. 

 

10 - YÛNUS 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL MUKİYT... 

Hafiyz isminin özelliğinin oluşması için gerekli olan 

maddi veya manevî olarak nitelendirilen alt yapıyı 

oluşturup meydana getiren.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Cehennem azabı dünyadaki amellerinizin size geri 

çevrilmesinden başka bir şey değildir." 

[Hadis-i Şerif] 

 

 

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


Nasip ile ilgili kavramlar 

Bugüne dek anlattıklarım, zorlama ile insanın 

kafasına sokulmaz! Herkes nasibi kadar olanını 

alacaktır. Burada kullanılan “nasip” kelimesi, "O 

birimin esmâ terkibi"ni anlatmaktadır! Esmâ 

terkibinin oluşturacağı açılımın izin verdiği ölçüde, 

anlamındadır! ŞÜKÜR; idrâk edilenin fiile 

dönüştürülmesidir! Bunun sonucu olarak da artış 

başlayacaktır! Siz idrâk ettiğinizi fiillerinize 

dönüştürürseniz, beyninizde ek kapasiteler 

oluşacak ve o amel oranında beyin kapasiteniz 

artacak ve bunun karşılığında artan beyin 

kapasitesi ile yeni idrâkler oluşacaktır! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Kötü bir adet çıkaran kimse, o adetin günahını ve 

onu yapanların günahını yüklenir. " 

Muhyiddin İbni Arabi 

 

"Sensiz bir kişinin işi bitmedi Kimse buyruksuz gelip 

gitmedi Halk edilecek kimse yardım etmedi Sen 

yaratdın yine sen yardım eyle " 

Aziz Mahmud Hüdayi Hz. 

 

"Başkasının ayıbını söyleyen, onu mutlaka görecek 

demektir . İnsanın yarısı ayıp, yarısı gaybtır." 

Mevlana 

 

"Twitter bir meseleyi, bir konuyu kısa notlar halinde 

yazıp, toplumla paylaşabileceğimiz en sosyal 

medya aracıdır." 

Ahmed F. Yüksel 

 

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


 
İtirafın nedeni. 
Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Ed-Dar ve en-Nafi isimlerinin anlamı nedir?" 

Günün Sorusu 

 

"NeZamanAdamOluruz En şeffaf camın bile 

görüntüyü etkilediğini unutmadığımız zaman." 

@Haberturk: 

 

"Sosyal Başarının Yedi Adımı 1) Hayatta Nasıl 

Başarılı Olabileceğini Öğren: Başaranlar nasıl 

başarıyorlar? Sen nasıl başarabilirsin? Başarının 

sistem ve süreçleri nasıl çalışır? 2) Kendini ve 

Potansiyelini Tanı: Kimsin ve başkalarından daha 

iyi neler yapabilirsin? 3) Hayat Amaçlarını Tespit Et: 

Neyi başarmak, nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? 

4) Amaçlarına Ulaşmanın Stratejilerini ve Planlarını 

Hazırla: İstediklerini hangi aşamalarla, ne kadar 

sürede, nasıl başarabilirsin? 5) Eyleme Geç: 

Buraya kadar istenilenleri yapmışsan, nereden 

başlaman gerektiğine karar ver ve başla. 6) Sonuç 

Alıncaya Kadar Gerekli Manevraları Yap: Sonuç 

alıncaya kadar kararlı ol. İlgili kişilerle ilişki ve 

iletişim kur. Kaynaklarını iyi kullan. Çok çalış vs. 7) 

Sonuç Al ve Aldığın Sonuçlardan Bir Şeyler Öğren: 

http://blog.milliyet.com.tr/itirafin-nedeni/Blog/?BlogNo=399858
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


Nasıl başardın? Kendinden öğrenmen gerekenler 

neler? Bir dahaki sefere aynısını veya daha iyisini 

başarabilmek için neler yapmalısın?" 

Mümin SEKMAN 

 

İstanbul şubat ayında sıcaklardan bir 

türlü sıyrılamıyor, yine 15 derece, 

parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde 

yağışlı. Yarın ve h.sonu ise sağanak 

var, sıcaklık yarın 12-13, h.sonu 11'e iner. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Ü stad AHMED HU  S   'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- TANRI ULU MUDUR? 

- http://radyoyansimalar.com/ 

- İnşaatın patronları test etti yeni evler koku 

tutmayacak 

- Astrolojide Şubat ayı.. 

- Hastalıkların Ruhsal ve Zihinsel Nedenleri 

- Gençler şiddetin röntgenini çekecek 

- Kahvaltı yapan çocuklar daha zeki 

- İnsan Bilinci Yaşamın Maestrosudur 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/tanriulumudur.htm
http://radyoyansimalar.com/
http://www.aksam.com.tr/insaatin-patronlari-test-etti-yeni-evler-koku-tutmayacak--164278h.html
http://www.aksam.com.tr/insaatin-patronlari-test-etti-yeni-evler-koku-tutmayacak--164278h.html
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2013.html
http://indigodergisi.com/2013/02/hastaliklarin-ruhsal-ve-zihinsel-nedenleri
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1120081&CategoryID=77
http://www.cnnturk.com/2013/saglik/02/06/kahvalti.yapan.cocuklar.daha.zeki/695330.0/index.html
http://indigodergisi.com/2013/02/insan-bilinci-yasamin-maestrosudur/
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

