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100-) Ve ce`alu Lillâhi şürekâelCinne ve halekahüm 

ve hareku leHU beniyne ve benâtin Biğayri `ılm* 

subhaneHU ve te`âla amma yesıfun; 

(Onlar bir de) CİNNi (görünmeyen varlıkları) 

Allâh`a ortak kıldılar... Onları (Allâh) yaratmıştır! 

(Onlarda açığa çıkan özellikler de Allâh 

Esmâ`sından meydana gelmiştir)... Bilgisizce O`na 

oğullar ve kızlar yakıştırdılar! Subhan`dır O; 

onların tanımlamalarından berî ve yücedir!  

 

6 - EN’AM 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL MUHYİ... 

İHYA eden. Hayata kavuşturan. İlim yaşantısıyla 

hakikati müşahede ederek yaşamını sürdürmeyi 

oluşturan. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Rasûlullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem 

şöyle buyurmuştur: "Sabahleyin gün doğarken 

uyumak ahmaklık alametidir. Gün ortasında 

uyumak güzel ahlaktandır. Gün sonunda uyumak 

ise yorgunluktur."" 

Hadis 

 

 

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


"AMELLERİNİZLE CENNETE GİREMEZSİNİZ" 

SÖZÜNÜN ANLAMI; AMELLERİNİZLE 

CEHENNEMDEN ÇIKAMAZSINIZ DEMEKTİR... 

Allah resulu geldi ve risaletin hakikatına iman 

etmemizi istedi. Risaletin hakikati nedir? "Ene 

beşerün mislikün" ayetinin işaret ettiği mana 

doğrultusunda, ben kelimesiyle işaret ettiğim varlık 

sonsuz sınırsız vahidul Ahad'tır. Dolayısıyla ben 

kelimesiyle ben buna işaret ediyorsam sizde benim 

bir mislim olarak ben dediğiniz zaman gerçekte 

buna işaret ediyorsunuz. (yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

"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 ol-

maktadır. 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. 

 

"Hissetmek çalışmakla elde edilemez. Otomatik 

olarak oluşur. " 

Ahmed F. Yüksel 

http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/amellerinizlecennetegiremessiniz.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


 

 
İyimserlik/karamsarlık 
Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Fıtrat ne demektir?" 

Günün Sorusu 

 

""Kötü bir işin en gizli şahidi vicdanımızdır." 

Hz. Ömer (r.a.) 

 

"Varlığını Hak yoluna vakfeden kimselerle ol. 

Onların kuvveti ile kuvvet bul. Görüşlerini onların 

görüşlerine uydur. Bunları yaparsan Yaratan, onları 

övdüğü gibi seni de över. Seni meleklere 

medheder. Daha başka tâbirle, seninle övünür. Her 

şey zıddından ve sevmediği şeyden kaçar. 

Kuvvetler çeşitlidir. O zıtlar arasında kudsî kuvvetler 

ve onun karşısında kudsî olmayan kuvvetler vardır; 

sana düşen ilâhî kuvveti alıp aksini bir yana atmak. 

Varlığını Hak varlığı ile doldur. O kudsî varlığı 

yitirirsen, hiç bir şey bulman kabil değildir. Görür-

sün. Sonra yine O’nu görürsün. O’nun dışında 

http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogger/?UyeNo=2474634
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


varlık görmek mümkün olmaz. Yeter ki, varlığını 

temizlemen kabil ola. Neler görmezsin ki? Ancak 

temizlik şarttır. Bir padişahın katına dış pis liği ile 

girilmediği gibi mukaddes varlığa da derûnî kirle 

girmek mümkün değildir. " 

Abdülkâdir Geylânî Hz. 

 

"Hiç kimse incitilmek ve hafife alınmak istemez; hiç 

kimse dışlanmaktan, sevgisiz kalmaktan ve 

istenilmemekten hoşlanmaz. Peki o zaman neden 

diğer insanlara sevgi ve saygıyla yaklaşmayasın? 

Onları anlamaya çalış ve gerektiğinde senden 

beklenenden fazlasını ver. Oldukça hoşgörülü, 

sabırlı ve sevgi dolu olmalısın. Kendine nasıl 

davranılmasını istiyorsan, onlara da aynı şekilde 

davran. İyi bir örnek oluştur; ama bunu, bu senden 

böyle beklendiği için yapma. Bunu, sen yapmak 

istediğin için yap ve yaptığın, düşündüğün, 

söylediğin her şeyde elinden gelenin en iyisini 

yapmak için tüm kalbinle istek duy. Arzun ne kadar 

büyük olursa, onu gerçekleştirmek de o kadar kolay 

olacaktır. İsteksizce yaptığın ve tüm ruhunu 

katmadığın hiçbir şey seni tatmin etmesin. Yaptığın 

her şeyin en yüksek hayır için olduğuna ve yaptığın 

her şeyde tüm değerlerinin saf olduğuna, ben 

merkezci ve bencil hiçbir şey içermediğine emin ol." 

İÇİMİZDEKİ KAPILARI AÇMAK /Epsilon Yayınevi 

 

""Cahiller yalnızca kötülüğü dışarda arar. Bilgili 

insan iyiliğin de kötülüğün de kendinden 

kaynaklandığını bilir."" 

Epiktetos 

 

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 L SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- KİLİTLENMİŞLİK 

- http://radyoyansimalar.com/ 

- Stargate Studios Virtual Backlot Reel 2012 

- Hak'ka aşık olanlar. 

- Yabancı Görüntüler 

- Kola takılan bir aletle yapılana bakın artık nerelere 

yelken açılıyor 

- Balçicek İlter in "Koskoca adamları eğitsek ne 

olacak?" isimli yazısı... 

- Pineal Gland'ımızın Kireçlenmesini Nasıl Temizler 

ve Koruruz?. 

- 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://vimeo.com/35769675
https://www.youtube.com/watch?v=rPPkbHHFm8M
https://www.youtube.com/watch?v=rPPkbHHFm8M
http://www.okyanusum.com/yabanci_goruntuler.html
http://www.youtube.com/watch?v=oWu9TFJjHaM&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=oWu9TFJjHaM&sns=em
http://www.haberturk.com/yazarlar/balcicek-ilter/823563-koskoca-adamlari-egitsek-ne-olacak
http://www.haberturk.com/yazarlar/balcicek-ilter/823563-koskoca-adamlari-egitsek-ne-olacak
http://www.okyanusum.com/pinealgland_kireclenmesi.html
http://www.okyanusum.com/pinealgland_kireclenmesi.html
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

