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104)De ki: "Ey insanlar! Eğer benim 
Din'imden kuşku içindeyseniz, (bilin 
ki) ben sizin Allâh dûnundaki 
taptıklarınıza tapınmam! Sadece, sizi 
vefat ettirecek Allâh'a kulluk ederim! 
Ben iman edenlerden olmakla 
hükmolundum."  
105-) (Şununla da emrolundum): 
"Vechini hanîf olarak Din'e tut (mânâ 
yüzünü, hakikati Esmâ bileşimi olan 
şuurunu, tanrı kavramsız, âlemler 
olarak algılanan sistemin hakikati 
olan soyut Esmâ mertebesine 
yönlendir) ve sakın şirk koşanlardan 
(Allâh dûnunda dışsal bir tanrı 
vehmederek onu ortak koşanlardan) 
olma!"  
106-) "Allâh dûnundaki sana fayda 
ve zarar vermeyecek şeylere 
yönelme! Eğer böyle yaparsan, o 
zaman muhakkak ki sen nefsine 
zulmedenlerden olursun!"  
107-) Allâh sende bir sıkıntı açığa 
çıkarırsa, onu O'ndan başka 
kaldıracak yoktur! Eğer sende bir 
hayır irade ederse, O'nun lütfunu geri 
çevirecek de yoktur! O, lütfunu 
kullarından dilediğine nasip eder... O 
Ğafûr'dur, Rahıym'dir.  
108-) De ki: "Ey insanlar... Gerçek ki 
size Rabbinizden hakikat bilgisi 
gelmiştir! Artık kim hakikate yönelirse 



yalnızca kendi nefsi için yönelmiş 
olur; kim de saparsa sadece kendi 
nefsi aleyhine sapmış olur! Ben sizin 
Vekiyliniz (hakikatinizin şuurunuzdaki 
yönlendiricisi) değilim."  
109-) (Rasûlüm) sana vahyolunana 
tâbi ol ve Allâh hükmü açığa çıkana 
kadar sabret... O, en hayırlı 
Hükmeden'dir. 
Yunus Suresi: 
104/105/106/107/108/109 
[AHMED HULÛSİ 
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 
� 
 
ET TEVVAB... 
Hak ve hakikati algılatıp kavratarak, 
o birimin kendi hakikatine dönüşünü 
oluşturan. Tövbeyi yaşatır. Yani, 
birime yaptığı yanlışlardan dönmeyi 
ve verdiği zararları gidermeyi nasip 
eder. Bu isim özelliği açığa çıktığında 
Rahıym isminin özelliğini tetikler. 
Sonuçta kişinin hakikatinin getirisi 
olan güzellikleri ve müşahedeyi 
yaşatır. 
Üstad Ahmed Hulûsi 
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 
� 
 
"Mazlumun bedduasından sakınınız. 
Çünkü onun duasıyla Allah arasında 
perde yoktur."  
(Hadis/Buharî, Müslim) 
� 
 



“Varlığın hakikatinin Allah olduğunu 
bilirsen,  
Birimin, Allah'ın dilediği surette El 
Esmâ'sıyla açığa çıkması 
ve dilediğini yapması olduğunu fark 
edersin.” 
Üstad Ahmed Hulûsi 
� 
 
"Edebin ne kadar önemli olduğunu 
bilseydiniz. ALLAH'tan rızık yerine 
edep isterdiniz."  
Hz.Ali(r.a) 
� 
 
''Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür.''  
Abdülkadir Geylani 
� 
 
"Sağlığımızda bizi, vefatımızda 
kabrimizi ziyaret edenler ömründe bir 
kere türbemizin önünden geçtiğinde 
fatiha okuyanlar bizimdir, bize 
mensup olanlar denizde boğulmasın, 
ahir ömürlerinde fakirlik görmesin, 
imanlarını kurtarmadıkça göçmesin."  
Aziz Mahmud Hüdayi Hz. 
� 
 
Leyla değilim dost, lakin çağırırsan 
çöllere gelirim.. 
Sana yalan halde gelmem, toplarım 
özümü yalın halde gelirim.. 
Kapıyı çaldığımda kim o dersen, ben 
olmam kapında sen olur gelirim.. 



Sen gel de yeter ki, yola yük olmam, 
yol olur gelirim.. 
Hz.Mevlana 
� 
 
Anlayana bir bakış, bir kelam,  
bir duruş çok şey anlatır, onu, derler 
toparlar. Kimisine ise bunlar teğet 
bile geçmez.  
Ahmed F. Yüksel 
 
http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blo
gger/?UyeNo=2474634 
 
http://blog.milliyet.com.tr 
 
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed
-f-yuksel 
 
http://blog.radikal.com.tr/ 
� 
 
"Başarılı olmaya değil, değerli 
olmaya çalışın." 
Albert Einstein 
� 
 
İstanbul bugün soğuk, kuvvetli 
giyinin, 7-8 dereceyi ancak bulur. 
Yükseklerde karla karışık yağmur da 
görülebilir. H.sonunda yağış yalnızca 
pazar akşam olabilir. Yarın 10, pazar 
12-13 derece.  
Havayı Koklayan Adam  
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