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60-) Elem a`had ileyküm ya beniy Ademe en lâ 

ta`budüş şeytan* innehu leküm `adüvvün mubiyn; 

"Ey Âdemoğulları... Size ahdetmedim (bildirip 

bilgilendirmedim) mi şeytana (bedene - 

hakikatinden habersiz bilince) kulluk etmeyin, 

muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır?" 

61-) Ve enı`buduniy* hazâ sıratun müstekıym; 

"Bana kulluk edin (hakikatin gereğini hissedip 

yaşayın)! Sırat-ı müstakim budur" (diye?). 

62-) Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra* 

efelem tekûnu ta`kılun; 

"Andolsun ki (kendinizi yok olup gidecek beden 

zannınız) sizden pek çok cemaatleri saptırdı! 

Aklınızı kullanmadınız mı?"  

 

36 - YÂSİYN 

[AHMED HULÛSİ 

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.] 

 

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


"Her birinizin duası makbul olur; ama, aceleci 

olmamak şartı ile. Acelesi: -Dua ettim, kabul olmadı 

demesidir." 

(HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S. 93) 

Hadis 

 

 

"İMAN ETMEK RESULULLAHA VE RİSALETE. 

MÜSLÜMAN OLMAK İSE AMELE... 

Resulullah'ın hayatında iki devre var. Birinci devre 

Mekke devresi, ikinci devre Medine devresi. Mekke 

devresinde başlangıçtan itibaren ağırlıklı olarak 

olayın akide-inanç yani Allah'a ve ahirete nasıl 

inanılması gerektiği, Allah'ın ne olduğu, 

varlığımızda nasıl tasarruf ettiği, Allah'ın insandaki 

açığa çıkışının nasıl olduğu konusunda bilgiler 

üzerindeydi. İkinci bölüm... (yazının devamı..) 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

"Küçüklükte soru soran kimse, büyüdüğünde cevap 

veren biri olur. " 

Hz. Ali (r.a.) 

 

"Yaşamın kaybetmek ve kazanmak üzerine kurulu 

ise geleceğinide ona göre hazırlamış olursun." 

Ahmed F. Yüksel 

 

http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/risaleteiman.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
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"Bilgili olduğunu iddia eden bir birey; Adalet, 

özgürlük, ekonomik kriz ve hurafe gibi sorunlarla 

niçin baş edemez?" 

Günün Sorusu 

 

"İşte bu kadar , tuz'da ibra edildi. 

Hadi bakalım..! Senelerce bizlere yumurta 

yedirmedi bu herifler, şimdilerde de tuz'u kesmiştik 

bıçak gibi..? Tevekkeli değil kramplar fazlalaştı... 

Ben her gün 1 yumurta ve tereyağ tüketiyorum... " 

(yazının devamı...) 

Calvin Newstead & Dr. Michael Alderman 

 

"Ve Ben; Dilek tutmadım hiç. Hep dua ettim 'Ömrün 

ömrüme nasip olsun' diye." 

Hz. Mevlana 

 

http://blog.milliyet.com.tr/insanlar-ve-dusunceleri--2/Blog/?BlogNo=405235
http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/tuz.html
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"Baş açık, yalın ayak, üryan gelmişlerdeniz. Hakk 

Payî abdal olup pirâna gelmişlerdeniz. 

Hz. Hacıbektâş-î Velî 

 

"Gönlüyle sözü bir olana kurban olayım." 

Hafız-ı Şirazi 

 

"Bazen karşılaştığımız insanlar bizi sonsuza dek 

değiştirirler." 

Forces Of Nature 

 

"Kimse sizi olduğunuz gibi kabul etmeye 

yanaşmayacaktır. Bunun için, doğru bildiğiniz 

şekilde yaşayın." 

C. Chaplin 

 

" 7 – 8 – 9 Mart günleri de önemli. Pluton'un 

kontrolündeki, Satürn ile Venüs değiştirmeğe, 

düzeltmeğe, denetimleyip sistem oluşturmaya 

yatkın görünüyor." - Astrolojide Mart ayı.. 

Astrolog Nuran TUNCEL 

 

"Büyük İskender Diyojenin ismini duyup, tanışmak 

için fıçısına kadar gider. O sırada Diyojen fıçısının 

önünde uzanmış güneşin tadını çıkartıyordur. 

Büyük İskender kendini tanıtır: "Ben Büyük 

İskenderim" diyerek kendini tanıtır, Diyojen "Ben de 

Diyojenim" diye cevap verir. Büyük İskender 

Diyojenin bu rahatlığı karşısında şaşırır. Kendisinin 

üstün ve herşeyi yapabilecek güçte olduğunu belli 

etmek için: "Bir isteğin var mı Diyojen?" diye sorar. 

"Gölge etme başka birşey istemem" der Diyojen. Bu 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/martayi2013.html


cevabın üzerine Büyük İskender adamlarına, "Eğer 

Büyük İskender olmasaydım, Diyojen olmak 

isterdim" diye söyler. " 

Diyojen 

 

İstanbul'un bugün biraz başı ağrır, 

basınç düşüyor, lodos var. Öğleden 

sonra iyice kapatır, gece yağış var. 

Yarın öğleden sonra yağışlı. Bugün 

yarın 13-14 derecelerde. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Ü stad AHMED HUL S   'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- KİLİTLENMİŞLİK 

- http://radyoyansimalar.com/ 

- İslam karşıtı Arnoud Van Doorn Müslüman oldu 

Hollanda'da aşırı sağcı ve İslam düşmanı Özgürlük 

Partisi'nin eski üyelerinden Arnoud Van Doorn 

Müslüman oldu. 

- Reha Muhtar/Üstad 

- "Diyanet'ten radikal karar" 

- Kilolarınızın sebebi algılarınız olabilir! 

- Beyin nasıl hareket ediyor? 

- ARzulardan Allah'a Ulaşmak 

- 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.ensonhaber.com/islam-karsiti-arnoud-van-doorn-musluman-oldu-2013-03-05.html
http://www.ensonhaber.com/islam-karsiti-arnoud-van-doorn-musluman-oldu-2013-03-05.html
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http://www.ensonhaber.com/islam-karsiti-arnoud-van-doorn-musluman-oldu-2013-03-05.html
http://haber.gazetevatan.com/Haber/518845/1/Gundem
http://haber.gazetevatan.com/Haber/518845/1/Gundem
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/03/06/diyanetten-radikal-karar
http://saglik.milliyet.com.tr/kilolarinizin-sebebi-algilariniz-olabilir-/beslenmevediyet/haberdetay/06.03.2013/1677080/default.htm
http://m.gazetevatan.com/NewsDetail.aspx?ArticleID=152039&CategoryID=6
http://www.canertaslaman.com/2012/08/arzu-delili-arzulardan-allaha-ulasmak/
http://www.canertaslaman.com/2012/08/arzu-delili-arzulardan-allaha-ulasmak/
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

