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Bismillahirrahmanirrahim                                                    

 

130-) İbrahim milletinden (varlığın-ın hakikatine iman etmişlerden), kendini 
bilmez akılsızlardan başka kim yüz çevirebilir ki! Andolsun ki biz Onu dünyada 
seçtik - saflaştırdık ve sonsuz gelecek sürecinde de sâlihlerdendir.  

 

131-) Hani Ona Rabbi: "Teslim ol" demiş, O da: "Âlemlerin Rabbi'ne teslimim" 
demişti (İbrahim'e Âlemlerin Rabbi'ne teslim durumunda olduğu fark 
ettirilmişti).  

Bakara Suresi 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ 

✳ 

 

ES SAMED... 

Som, salt TEK! Çokluk kavramından münezzeh! Çok özelliğin birleşmesinden 
oluşmamış! Ve dahi sınır kavramından berî olan TEK'lik sahibi. Hiçbir şeye 
muhtaciyeti söz konusu olmayan TEK'illik. Hadîs-î şerîf'te şöyle 
tanımlanmıştır: "Es Samedülleziy lâ cevfe fiyhi = Samed odur ki, onda boşluk 
yoktur (SOM, SALT)!" 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

� 

 

Şaban ayının yarısı olduğu gece Allah Taala dünya semasına nüzul eyler.. Kelb 
kabilesi koyunları sayısından daha fazla kimseleri bağışlar. (GÜNYET’ÜT-
TALİBİN S; 576) 

 *** 

 

Allah Taala, hayrı şu dört geceye dağıtmıştır: 

a-Kurban bayramı gecesine 



b-Ramazan bayramı gecesine 

c-Şaban ayının orta (15) gecesine.. Bu gece Allah Taala ecelleri ve rızkı 
yazar. Hacca gidecekler bu gece yazılır. 

d-Sabah namazı vaktine kadar arefe gecesi.  

(GÜNYET’ÜT-TALİBİN S; 577) 

� 

 

Dâim olan keyif ve zevk İLİM... 

 

Şu bilgiyi alıyorsunuz. Bilginin sûreti varmı? Bilginin sûreti olurmu? Olmaz! 
Peki almış olduğun bu bilgiyi anlamanın sende hasıl ettiği bir zevk hali 
varmı? Bir keyif varmı? Var! İşte şekilsiz sûretsiz keyif veren nesne İLİMDİR! 
İlmin keyif ve zevkini, sûretli keyif ve zevklerle ölçemezsin. Sûretli neyden 
keyif alırsan al bi süre sonra bıkarsın. Başkasını ararsın. Ama sûretsiz zevk 
ve keyif veren ilim dâimdir her andır her an seyir halidir seyirde her an yeni 
şeyler vardır.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

http://www.ahmedhulusi.org/tr/ 

 

http://www.ahmedhulusi.org/en/ 

� 

 

CEMO@Gulmisalim: Allah aşktır! Sevilmek için alemi, sevmek için insanı 
yarattı. Sevemiyorsan, aşık değilsen kendini sorgula! @GeErgen @AhmedHulusi 
@BurcuGnes 

� 

 

Ey Cünun vadisinin delisi. 

Ortada köy yok mülk de hayal. 

Asıl mülk; Esma-i İlahiye 

http://www.ahmedhulusi.org/tr/
http://www.ahmedhulusi.org/en/


Kal sağlıcakla, 

Amak-ı Hayal 

 

Ahmed F. YÜKSEL 

❤ 

 

Ben merkezci bir yaşam! 

http://blog.milliyet.com.tr/ben-merkezci-bir-yasam-/Blog/?BlogNo=419700 

 

Zihniyet meselesi 

http://blog.milliyet.com.tr/zihniyet-meselesi/Blog/?BlogNo=418249 

~~~ 

http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogger/?UyeNo=2474634 

~~~ 

http://blog.milliyet.com.tr/ 

~~~ 

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

~~~ 

 

Ben merkezci bir yaşam! 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/ben-merkezci-bir-yasam-25783 

~~~ 

 

 

Berat Gecesi Duası... 

 

http://blog.milliyet.com.tr/ben-merkezci-bir-yasam-/Blog/?BlogNo=419700
http://blog.milliyet.com.tr/zihniyet-meselesi/Blog/?BlogNo=418249
http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogger/?UyeNo=2474634
http://blog.milliyet.com.tr/
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/ben-merkezci-bir-yasam-25783


Allahümme ya zel-menni vela yümennü aleyhi. Ya zel-celali vel-ikrami. Ya zet-
tavli vel inami. La ilahe illa ente. Zahrel-laciine ve carel-müstecirine ve 
emanel -haifine. Allahümme in künte ketebteni indeke fi ümmil -kitabi şekıyyen 
ev mahrumen ev matruden ev mukatteren aleyye fir-rızkı. Femhullahümme bi 
fazlike şekaveti ve hirmani ve tardi ve iktare rızki ve esbitni indeke fi 
ümmil-kitabi seiden ve merzukan ve müveffekan lil-hayrati, feinneke kulte ve 
kavlukel-hakku fi kitabikel-munzeli ala lisanı nebiyyikel-mürseli. Yemhullahü 
ma yeşaü ve yüsbitü ve indehu ümmül-kitabı. İlahi bit-tecelliyyil-azami fi 
leyletin-nısfı min şabanel-mükerremilleti. Fiha yüfreku küllü emrin Hakim. Ve 
yübremü en tekşife anna minel-belai manalemü ve ma la nalemü ve ma ente bihi 
alemü inneke entel-eazzül-ekremü. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve 
ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve selleme. 

 

Berat Gecesi Duasının Anlamı: 

 

Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına 
ihtiyacı olmayan Allah’ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına 
sonsuz nimet ve imkânlar bahşeden Sensin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp 
yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne mercii yine 
Sensin! 

Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz’da şayet beni kötü, 
mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla 
bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat 
geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, 
nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve 
hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver. 

Allah’ım! —Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan’ın lisanı üzere gönderdiğin 
mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: “Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) 
sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O’nun yanındadır” (Ra’d Sûresi, 39) 
İlahî! “Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır” (Duhan, 4) 
buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gecesi en büyük tecellin ile; bildiğimiz 
bilmediğimiz, Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı 
diliyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol 
olan Rabbimizsin! 

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed’e, Ehl-i Beyt’ine, ashabına, 
evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine 
kabul eyle! 

� 

 

"Allah'ı anın, O'nu anmak şifadır." 

Hz. Ömer (r.a) 

� 



 

Sabredin..! Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz..!   

Abdülkadir Geylani 

� 

 

Seviyorsan, nazlanmaya hakkın yok..!   

Naz çekmeye, tâlib olacaksın..!  

İmâm-ı Rabbâni Hz 

� 

 

Ey Can..! Bugün bütün umudum sensin..! Başka sevgililer de var, ama asıl 
gönlümü yakan sensin..!  

Şems-i Tebrizi 

� 

 

Aşk'a dair ne anlattırsam anlatayım ; 

Ciğeri yanmış değilse, anlamaz kimseler..!   

Mevlâna 

� 

 

Sana sığınıyorum yâ Rabbî şu şeylerden : Çok yiyen karın ile, çok uyuyan 
gözlerden !!  

Veysel Karani Hz. 

� 

 

Aşk adı düştü canıma, yakıp beni yandırmaya... 

Yedi deniz suyu yetmez susalığım kandırmaya..!!  

Yunus Emre 



� 

 

Hayattaki en zor şey; geçeceğin köprülerle, yakacağın köprüleri ayırt 
etmektir.  

David Russell 

� 

 

Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir. 

Long Fellow 

� 

 

Körler neden kanser olmaz? 

http://www.sabah.com.tr/iphone/fotohaber/yasam/korler_neden_kanser_olmaz?tc=21
&albumId=28082&page=10 

 

••• 

�Günün Şarkısı 

Virani "Gafil Olma Cümle Cihân Bir Vücûd" - Muharrem Temiz & Cengiz Özkan 
http://www.youtube.com/watch?v=UtBhoIqjxMg&sns=em 

••• 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/haziranayi2013.html 

Ebu Hüreyre(r.a)’dan rivayet edildiğine göre: 

Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyurmuştur: 

http://www.sabah.com.tr/iphone/fotohaber/yasam/korler_neden_kanser_olmaz?tc=21&albumId=28082&page=10
http://www.sabah.com.tr/iphone/fotohaber/yasam/korler_neden_kanser_olmaz?tc=21&albumId=28082&page=10
http://www.youtube.com/watch?v=UtBhoIqjxMg&sns=em
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/haziranayi2013.html


Şaban ayının orta (15) ilk vaktinde Cebrail (a.s) bana geldi; şöyle dedi: 

“-Ya Muhammed, başını semaya kaldır.” Sordum. 

Bu gece nasıl bir gecedir? Şöyle anlattı: 

“-Bu gece, Allah-u Teala, rahmet kapılarından üç yüz tanesini açar. 

-Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesi bağışlar. 

-Meğer ki, bağışlayacağı kimseler büyücü, kahin, devamlı şarap içen, 
faizciliğe ve zinaya devam eden kimselerden olalar. Bu kimseler tövbe edinceye 
kadar, Allah-u Teala onları bağışlamaz. 

Gecenin dörtte biri geçtikten sonra, Cebrail yine geldi ve şöyle dedi: 

"-Ya Muhammed başını kaldır. Bir de baktım ki, cennet kapıları açılmış.  

Cennetin birinci kapısında dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyor: "Ne mutlu 
bu gece rüku edenlere.”  

İkinci kapıdan dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: "Bu gece secde 
edenlere ne mutlu".  

Üçüncü kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: "Bu gece dua edenlere ne 
mutlu.” 

Dördüncü kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu: "Bu gece, Allah'ı 
zikredenlere ne mutlu".  

Beşinci kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: "Bu gece Allah 
korkusundan ağlayan kimselere ne mutlu."  

Altıncı kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: "Bu gece Müslümanlara ne 
mutlu. Yedinci kapıda da bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: “Hiçbir dilekte 
bulunan yok mu ki, kendisine dilediği verilsin?” 

Sekizinci kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu; “Günahının 
bağışlanmasını dileyen yok mu ki, günahları bağışlansın?” 

Bunları gördükten sonra, Cebrail'e sordum: "Bu kapılar ne zamana kadar açık 
kalacak?  

Şöyle dedi: 

"Ya Muhammed, Allah-u Teala, bu gece, Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri 
sayısı kadar kimseyi cehennemden azat eder." (GÜNYET’ÜT-TALİBİN S; 577) 

� 

 

Tevbe, inâbe ve evbe kavramlarının anlamları hakkında Tehânevî (v. 1158/1745) 
şu açıklamalara yer verir:  



"Tevbe üç kısımdır: Tevbe, inâbe ve evbe. Azap endişesiyle Hakka sığınmak bir 
tevbe, sevab ve makam ümidiyle O'na yönelmek inâbe, her ikisini de düşünmeden 
Allah'ın emrine uyma niyetiyle O'na dönmek ise evbe'dir. Bir başka tevcih de 
şudur: Tevbe genel olarak tüm müminlerin sıfatı iken, inâbe mukarrebî-nin, 
evbe ise nebilerin bir vasfıdır." Bu kavramlarla ilgili daha başka 
değerlendirmeler de yapılmıştır. 

http://www.dinimekan.com/inabe-t8512.html?langid=5 

� 

 

@Reha_Muhtar: NEREYE BOYUN EĞMEYECEĞİM DER SPİEGEL?.. SAKIN ‘GÜNEYDOĞU’DAKİ 
BARIŞA OLMASIN?.. 

 http://t.co/21RGNnLFMZ 

� 

 

Bilinen en büyük beyin haritası: BigBrain Uluslararası bir araştırma ekibi, 
bilim tarihinin en büyük beyin haritasını hazırladı. Geçmişteki haritalardan 
50 kat daha büyük olan 3-boyutlu harita, beyni en ufak ayrıntısına kadar 
gözler önüne seriyor. 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25450408 

� 

 

İstanbul'da bir başka güneşli gün. Bu güneşli günler bitmiyor, hafta boyu 
sürecek. Rüzgar orta kuvvete iniyor, sıcaklığın gerçek değerleri ortaya 
çıkıyor, 31 derece. Haftaiçi 1-2 derece daha eklenir.  

Havayı Koklayan Adam  

 

http://www.dinimekan.com/inabe-t8512.html?langid=5
http://t.co/21RGNnLFMZ
http://www.ntvmsnbc.com/id/25450408

