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30-) Feriykan heda ve feriykan hakka 

alyahimüd dalaletü, innehümüt tehazüş 

şeyatıyne evliyâe min dunillâhi ve yahsebune 

ennehüm mühtedun; 

Bir kısmınıza hidâyet etti, bir kısmınız 

üzerine de dalâlet hak oldu! Muhakkak ki 

onlar (dalâlet hak olanlar), Allâh`ı bırakıp 

şeytanları (saptıranları) dostlar edindiler... 

Sanıyorlar ki kendileri hidâyet üzeredirler! 

 

7 - A’RAF 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL MUIYD... 

Aslına rücu edenleri yeni bir yaşam boyutunda 

hayata döndüren.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"İlim hazinedir, anahtarı ise sualdir." 

(KENZÜL İRFAN/S:86) Hadis 

 

 

İsim, ardındakinden perdeliyorsa, bir an önce 

"isim perdesinden" kurtulmaya çalış! 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

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


"Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte 

buldum." 

Hz. Ali (r.a.) 

 

"İmandan Sonra , Saliha Bir kadından Daha 

Büyük Bir Nimet Yoktur ...." 

Hz.Ömer (r.a.) 

 

"Kendi varlığına, halka ve dünyaya güvenme, 

rahat edersin. Hak’la ülfet etmeye rağbetli ol. 

Rahat yalnız O’nunla olmaktadır. Ülfet, yalnız 

O’nunla olur. Ruh serinliği, yalnız O’nun varlığı 

ile olmaktadır. O’nu bulma işi, nefsin 

hastalıkları geçince başlar. Onun safiyet hâline 

geçmesinden, şahsî varlık ve kötü arzuların 

kirini ondan giderdikten sonra olabilir. " 

Abdülkâdir Geylânî Hz. 

 

"Devrimlerin değil, evrimlerin değişimlerin yolu 

izlenmelidir." 

Ahmed F. Yüksel  

 

 
İçinde "Ukde" kalmak! 
Ahmed F. Yüksel 
 

 

http://blog.milliyet.com.tr/icinde--ukde--kalmak-/Blog/?BlogNo=402902


 

 

 

"Kendini bilmeme haline bilinç denebilir mi?"  

Günün Sorusu 

 

"Bir gün Hz. Ali (r.a) ile oğlu Hz. Hasan (r.a) 

(Allah onlardan razı olsun) arasında şu 

konuşmalar geçer: Ey oğul, doğruluk nedir? 

Kötülüğü iyilikle savmaktır. Peki, şeref nedir? 

Dostlara iyi davranmak, hataları 

kabullenmektir. Mürüvvet nedir? İffetli ve 

dürüst olmak… Malı helal yoldan kazanmak, 

yerinde harcamaktır. Şefkat nedir? Kendinden 

zayıf olana bakmak, düşmüş olanları koruyup 

gözetlemektir. Alçaklık nedir? Kişinin sadece 

kendi nefsi için elde edip kazanması ve yalnız 

sevdiği şeyler için harcamasıdır. Cömertlik 

nedir? Darlıkta ve bollukta harcama yapmak, 

ihsanda bulunmaktır. Cimrilik nedir? Kişinin 

elinde bulunan malları üstünlük, harcadıklarını 

ise ziyan olarak görmesidir. Kardeşlik nedir? 

Darlıkta ve bollukta iyilik yapmaktır. Korkaklık 

nedir? Arkadaşa karşı cüretkâr olmak, 

düşmana karşı ise geri durmak, ondan 

kaçmaktır. Asıl ganimet nedir? Takva sahibi 

olmaya gayret etmek, dünyevi şeylere değer 

vermemektir. Hilm (yumuşak huyluluk) nedir? 

Öfkeye hâkim olmak, nefsin arzularına engel 

olmaktır." 

 

"Edepli edebinden susar, edepsiz de onu ben 

susturdum zanneder. " 

Hz. Mevlana 

 

http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"Gönlü kırık zavallı ve garip birini görürsen, 

yarasına merhem koy, yoldaşı ve yardımcısı 

ol." 

Hoca Ahmet Yesevi Hz. 

 

"Kimse Yarını yaşamayacak,Yarın gelince adı 

Bugün olacak. Böylece insan ömründe sadece 

bir gün yaşamış olacak,onun adı Bugün 

olacak." 

S.Demirci  

 

İstanbul bugün üşür, yarın daha 

da üşür. Bugün beklenen 8-9 

dereceler, yarın 6-7'lere iner. 

Bugün-yarın yağışlı. Martın ilk 

günlerinden sonra daha sert bir soğuk dalga 

gelebilir. 

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: Beyaz minare Beyaz Saray Dinler 

arası enses diyaloglar: Bu beyaz minareden 

kasıt Beyaz Saray'dır 

- Funny Cartoon--The Bear 

- Uykusuzluk 700 geni etkiliyor 

- Ahmaklık nedir? 

- Bilgi İçselleşmemişse Bir Hiçtir (3) 

- Balçicek İlter in "birşey yap"isimli yazısı... 

- HORMON AR N GECE RİTMİ (2)... 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/insanvedin/insan-ve-din-sayfa-069.htm
http://radyoyansimalar.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2013.html
http://t.co/3mE1fZ8Jds
http://t.co/3mE1fZ8Jds
http://t.co/3mE1fZ8Jds
http://www.youtube.com/watch?v=P4_LjjofHMs
http://www.youtube.com/watch?v=P4_LjjofHMs
http://www.ntvmsnbc.com/id/25425024/
http://t.co/2sPzIvJ7zn
http://indigodergisi.com/2013/02/bilgi-icsellesmemisse-bir-hictir-3/
http://www.haberturk.com/yazarlar/balcicek-ilter/823243-bir-sey-yap
http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/hormonlaringeceritmi2.html


- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

