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130-) Ya ma`şeral cinni vel insi elem ye`tiküm 

Rusulün minküm yekussune aleyküm âyâtiy ve 

yünziruneküm lıkae yevmiküm hazâ* kalu şehidna 

alâ enfüsina ve ğarrethümül hayatüd dünya ve 

şehidu alâ enfüsihim ennehüm kânu kafiriyn; 

"Ey cinn ve ins topluluğu, hakikate işaret eden 

mesajlarımı anlatan ve şu güne ulaşacağınız 

hakkında sizi uyaran, sizden Rasûller gelmedi 

mi?"... "Kendi aleyhimize şahidiz" dediler... 

Dünya hayatı onları aldattı ve (sonuçta) 

kendilerinin, hakikat bilgisini inkâr edenlerden 

olduklarına şahitlik ettiler!  

 

6 - EN’AM 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL KAVİYY... 

Kudreti kuvveye dönüştürerek varlığın oluşmasını 

sağlayan ve onlardaki kuvveleri oluşturan. Melekî 

boyutu meydana getiren.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

“Muhammed İbnu İshâk kendisine Ebü Manzür 

denen Şamlı bir zattan naklediyor, bu da 

amcasından, o da Hadır'ın kardeşi Âmiru'r-Râm'dan 

nakletmiştir. Âmir der ki: "Bizim için bayraklar ve 

sancaklar yükseltildiği zaman memleketimizde idik. 

Ben: "Bu nedir?" diye sordum. "Resulullah 

(aleyhissalâtü vesselâm)'ın sancağı!" dediler. 

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


Yanına gittim. Bir ağacın altında oturuyordu. Ashâbı 

da etrafını sarmıştı. Ben de yanlarına oturdum. Bir 

ara Resulullah (aleyhissalâtü vesselâm) 

hastalıklardan ve dertlerden bahsedip dedi ki: 

"Mü'mine bir hastalık gelir, sonra da Allah ona şifa 

verirse, bu hastalık onun geçmiş günâhlarına 

kefâret, geri kalan hayatı için de bir öğüt olur. Şâyet 

münâfık hastalanır, sonra da afiyet verilirse o, 

sahibi tarafından bağlanıp sonra da salıverilen, 

fakat niçin bağlandığını, niçin salıverildiğini 

bilmeyen bir deve gibidir." Aleyhissalâtu 

vesselâm'ın etrafında oturanlardan biri: "Ey Allah'ın 

ResuIü, eskâm (hastalıklar) nedir? Ben aslâ hiç 

hastalanmadım?" diye sordu. Resulullah 

(aleyhissalâtu vesselâm): "Kalk! Sen bizden 

değilsin" buyurdu." ” 

KÜTÜB-İ SİTTE/1968 

 

 

"Sevgi, kıskançlık, naz, niyaz, namaz... Beşerin 

dünyasıdır bu! “Allâh” âlemlerden Ğaniyy’dir." 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

"Allah ile mahlukatından hiçbiri arasında bir nesep 

bağı yoktur. Allah’a yakınlık ancak O’na itaat ve 

emirlerine tabi olmakla mümkündür.” " 

Ebu Bekr es-Sıddık Hz. 

 

"Sefih olanlar lisanla dostluk gösterirler. Fakat 

kalbleri fesatla doludur." 

Hz. Ali 

 

"Bu alemde hiçbirşey bize gizli kalmamalı. 

Gördüklerini görmemezlikten, bildiklerini 

bilmemezlikten, duyduklarını duymamazlıktan 

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


gelmeyi öğretmeli. Bizde olan bizle kalmalı. Bizle 

gitmeli." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
İnsan yaşamı süresince, 'imtihan olmak' 
durumundadır. 
Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Uykuda ki Rem Süreci neye işaret eder?" 

Günün Sorusu 

 

"Üzülme! İstediğin bir şey olmuyorsa, ya daha iyisi 

olacağı için; ya da gerçekten de olmaması gerektiği 

için olmuyordur. ." 

Hz. Mevlana 

 

"Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kainat dinler." 

Yunus Emre 

 

Eğri ve kusurlu da olsa yaş ve köke bağlı bir dal, 

dosdoğru fakat ağaçtan kesilmiş bir daldan 

http://blog.milliyet.com.tr/insan-yasami-suresince---imtihan-olmak--durumundadir/Blog/?BlogNo=402998
http://blog.milliyet.com.tr/insan-yasami-suresince---imtihan-olmak--durumundadir/Blog/?BlogNo=402998
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


üstündür...  

Cemalnur Sargut 

 

"Ve unutmayın 

Sihir; 

Allah'ın zihninizde değil, yüreğinizde varolduğunu 

bilmekten geçer..." 

" 

Debbie Ford'un 21 Günde Bilinç Formatlama 

kitabından... 

 

"Kin... 

"Olan şeyleri kabullenmek yerine reddetmek... 

Harekete geçmek yerine tepki vermek... 

Açılmak yerine kapanmak... 

Sevmek yerine yargılamak... 

Üzüntü, kırgınlık ve hüsrana yol açar... 

Allah'dan size daha geniş bir perspektif 

kazandırmasını isteyin... Ancak bu şekilde bu 

hayatınızda yaşadığınız şeyleri neden yaşamayı 

seçtiğinizi görebilirsiniz... 

ARINMAK İÇİN 

Duygularınızı ifade eden ve Allah'dan sizi; 

kırgınlıklarınızın, küskünlüklerinizin ve 

hüsranlarınızın hepsinden kurtarmasını isteyen bir 

mektup yazın... ..  

 

İstanbul çok az ısınıyor, bugün 11 

derece, güneş görülür. Rüzgar 

güneye döndü basınç düşüşü de var, 

biraz baş ağrıtır. Yarın ve c.tesi yağış 

var. Pazar güneşle beraber 14-15 dereceler ölçülür. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 



Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Ü stad AHMED HU  SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- Kİ İT ENMİŞ İK 

- http://radyoyansimalar.com/ 

- Astrolojide Şubat ayı. 

- STRİNG ER A EMİNDE FARK EDİ MEYEN 

GERÇEK, BU BOYUTTA O ABİ İR İĞİN AS A 

MÜMKÜN O MADIĞIDIR.” A.H. 

- NE EKERSEN ONU BİÇERSİN 

- Nefes Filmindeki Komutanın Fırça Attığı Sahne 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/insanvedin/insan-ve-din-sayfa-069.htm
http://radyoyansimalar.com/
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2013.html
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2013.html
http://www.tasavvuf.gen.tr/guncel/fractal-geometri-ve-sunnetullah-matematigi/
http://www.tasavvuf.gen.tr/guncel/fractal-geometri-ve-sunnetullah-matematigi/
http://www.tasavvuf.gen.tr/guncel/fractal-geometri-ve-sunnetullah-matematigi/
http://player.vimeo.com/video/57126054#at=0
http://www.youtube.com/watch?v=lcpTdCofR-I&feature=youtu.be
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

