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4-) Ve ennehû kâne yekulu sefiyhuna `alAllâhi 

şatatâ; 

"Doğrusu bizim kıt anlayışlımız, Allâh 

hakkında saçma iddiada bulunuyormuş!" 

5-) Ve enna zanenna en len tekulen`insu 

velcinnu `alAllâhi keziba; 

"Biz gerçekten, ins ve cin Allâh hakkında 

asla yalan söylemez, diye zannetmiştik." 

6-) Ve ennehu kâne ricalun minel`insi 

ye`uzune Biricalin minelcinni fezadûhüm 

raheka; 

"Doğrusu, insan türünden bazı rical (erkek 

veya kadın), cin türünden bazı ricale (erkek 

veya kadın) sığınırlar... Bu yüzden onların 

azgınlıklarını artırırlar." 
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[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL MUHSİY... 

TEK'likteki çokluk sûretlerini makrodan mikroya 

tek tek tüm özellikleriyle yaratan. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: 

"Resülullah aleyhissalâtu vesselâm  buyurdular 

ki: "Biriniz uykudan uyandığı zaman üç kere 

sümkürsün. Zirâ şeytan, burnunun içinde 

geceler.'" 

(KÜTÜB-İ SİTTE/3601) 

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


 

 

"ORGANLAR VE YERYÜZÜ MELEKLERİ... 

Beden, yeryüzü melekleri diye tanımlanan 

madde boyutuna ait kuvveler demektir. 

Antalya'da anlattığım bir sohbette olacak 

herhalde, karaciğer diyorsun ama karaciğer bir 

meleki kuvvedir diye anlatmıştım. Karaciğer 

böbrek bağırsak vs. Bunlar senin madde adını 

verdiğin şey, eğer mecaz yollu anlatmak 

gerekirse bunlar meleki yapılardır. Çünkü 

varlıktaki herşey melektir meleklerden 

meydana gelmiştir. Yani siz onu madde diye 

görürsünüz öyle şartlanmışsınız öyle 

isimlendiriyorsunuz ama bunun hakikat 

yönündeki itibarıylada bu organların aslı meleki 

yapıdır ve yeryüzü melekleri diye tanımlanan 

şeylerdir diye o zaman anlatmıştım... Şimdi 

bedendeki bütün yeryüzü melekleri denen 

kuvvelerin hepsi de bilinçteki şuurdaki bu ilahi 

isimlerin özelliklerine tabi. Boyun eğiyor ve 

getiriyor uyguluyor. İşte bu yüzden de yeryüzü 

melekleri semavi varlığa secde etmiş olarak 

tanımlanıyor. Fakat bunların arasında bir tek 

iblis bu semavi varlığı kabul etmiyor. Çünkü 

ibliste bir başka semavi varlık. Semavi güç 

kuvve. "Vehim kuvvesi." Vehim kuvvesi öyle b ir 

kuvveki, bütün meleklerin hocası diye 

tanımlanan bir biçimde diğer bütün kuvveler 

üzerinde tasarruf ediyor. Yeryüzü melekleri 

üzerinde tasarruf ediyor...  

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

"Şöhretten kaç ki, şeref seni takip etsin. Ölüme 

karşı hazırlıklı ol ki, sana hayat verilsin." 

Ebu Bekr es Sıddık Hz. 

 

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


"Farklı değer yargılarına, davranış biçimlerine 

sahip olanlar, 'bütün müslümanlar kardeştir' 

realitesine pek ayak uyduramazlar." 

Ahmed F. Yüksel  

 

 
İlişki 

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Epifizde Fuad hücreleri tetiklendiyse ne olur?" 

Günün Sorusu 

 

"Aslında nefsin için olan, fakat dışta Allah için 

olduğu görülen hiddeti etme. Sonra münafık 

olursun. Münafık olmasan bile benzersin. Allah 

için olan şey devamlı, ömürlü olur. Başkası için 

yapılacak hiddet az zaman durur, sonra geçer. 

Bir işi yapacağın zaman, nefsini bırak. Şeytanî 

ve uygunsuz duyguları at; yalnız Allah için yap. 

Ve Allah’ın emirlerine uy. Allah tarafından 

verilmiş bir emir olmadan hiç bir işe el atma. 

İlâhî emir, ya şeriat veya ilham yolu ile gelir. 

Hangi yoldan gelirse gelsin. Kalbine sahib 

olmalısın." 

Abdülkâdir Geylânî Hz. 

 

http://blog.milliyet.com.tr/iliski/Blog/?BlogNo=402905
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"Biz öyle mahkumlarız ki, bazen melekler insan 

yaratılmadıklarına üzülür! Bazen de şeytanlar 

bizden olmadıklarına şükrederler." 

(Hz. Mevlânâ (k.s.) 

 

"Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey 

yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, 

kendini hatasız sanmaktır." " 

Yunus Emre 

 

"Bir işi gerçekleştirmenin sırrı, onun 

gerçekleşmesini istemek ve başka türlü 

gerçekleşme olasılığına yer vermeyecek kadar 

olumlu olmaktır. Üzerinde isteksizce uğraşılan 

zor bir iş başarı getirmez. Bir işle tüm kalbinle 

isteyerek uğraştığında ve onun gerçekleştiğini 

görmek için gerçekten istekli olduğunda, 

olabileceğin yalnızca en iyisi olur. En önemsiz 

günlük işten, en zor ve karmaşık işe kadar 

yaptığın her şeyi tüm kalbinle isteyerek yap. 

Yaşamdaki zorlu meydan okumaları kabul 

etmeye istekli ol ve asla onlardan korkma. Sen 

bu meydan okumalara uygun ruh haliyle ve 

çabalarını sonuca ulaştırmada seninle birlikte 

çalışarak sana yardım edenin Ben olduğum 

bilinciyle yaklaştığında, her şey mümkündür. 

Hayata bakış açını değiştir ki bütün olumlu ve 

yaratıcı enerjilerin senin varlığına akabileceği 

kapılar açılsın. Değişebileceğinin ve de büyük 

bir hızda değişebileceğinin farkında ol. Ancak 

bu senin seçimine bağlıdır..."  

İÇİMİZDEKİ KAPILARI AÇMAK / Epsilon 

Yayınevi 

 

İstanbul sabah sis, gün içinde 

bahar var, hatta sıcaklık dünden 



daha yüksek, 16 dereceyi bulur. Yarın öğleden 

sonra bulutlanır, akşam ya da gece yağış gelir, 

sıcaklık da düşer. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Ü stad AHMED H   S   'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- Kİ İT ENMİŞ İK 

- http://radyoyansimalar.com/ 

- Astrolojide Şubat ayı. 

- @haykavi: Kozmik Bilinç dilediği gibi dilediği 

boyutu ve o boyutun renkli simalarını oluşturur. 

sadece seyredilir büyük zevkle.. 

- SERDAR TUNCER/deme bari- 

- Elif Şafak /İnsan değişir mi? 

- BAŞAK’TA DO  NAY’A EZOTERİK BİR 

BAK Ş 

- HORMON AR N GECE RİTMİ (2)... 

- 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://t.co/6lemzIoadL
http://t.co/6lemzIoadL
http://t.co/6lemzIoadL
http://blog.milliyet.com.tr/iyi-huylu-efendi-ile-kotu-kole-hikayesi/Blog/?BlogNo=403909
http://blog.milliyet.com.tr/iyi-huylu-efendi-ile-kotu-kole-hikayesi/Blog/?BlogNo=403909
http://www.haberturk.com/yazarlar/elif-safak/822772-insan-degisir-mi
http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/basaktadolunay.html
http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/basaktadolunay.html
http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/hormonlaringeceritmi2.html
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

