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38-) Ve `Aden ve Semude ve kad tebeyyene leküm 

min mesakinihim* ve zeyyene lehümüş şeytanu 

a`malehüm fesaddehüm anissebiyli ve kânu 

müstebsıriyn; 

Ad ve Semud`a (da böyle yaptık)... Onların 

meskenlerinden durumlarını anlamışsınızdır... 

Şeytan kendilerine yaptıklarını süsledi de onları 

(Hak) yoldan engelledi... Gerçeği anlayacak 

hâlde olmalarına rağmen! 

 

29 - ANKEBÛT 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EŞ ŞEKÛR... 

Verdiği nimeti çoğaltmak için o nimeti 

değerlendirten. Birimde verilen nimeti hakkıyla 

değerlendirerek "daha"sına açılmayı oluşturan. 

"Keriym" isminin özelliğini tetikler. Bu ismin 

özelliğinin kapalı kalması ise, birimi kendisine 

ulaşana karşı kapanmayı; o nimeti değerlendirmek 

yerine başka yönlere dönerek o nimetten 

perdelenmeyi yaşatır. Bu da "nankörlük" yani 

verileni değerlendirmemek olarak tanımlanır. 

Verilenin gerisinden mahrum kalma sonucunu 

doğurur. Nimetin ardı kesilir!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Gönlümün imtihan edilmesinden, Allah'a 

sığınırım.." 

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


[Hadis-i Şerif] 

 

 

"İMANIN YAŞAMI FORME ETMESİ... 

Bu dünyaya yanlız geldin ve yanlız gideceksin. Bu 

dünya yaşamı içerisindeyken, ya imanın gereği olan 

bir biçimde varlığını-bilincini forme edeceksin ve o 

formda gideceksin. Veya bunu yapmayacaksın, 

beşeri duygularınla heyecanlarınla mallarınla geçip 

gideceksin. Resulullah sana bunu anlatıyor. Ne 

diyor: "Çok kişi vardır kıldığı namazı melekler 

yüzüne çarpar." O okuduklarının anlamını o namaz 

içinde düşünüp tefekkür etmediğin zaman, "onun 

sonucu olan kuvvelerde beyinde açığa çıkmaz." 

Onu yapmaktan amaç o kuvvelerin sende açığa 

çıkmasıdır. Misal: Jimnastiğe gidiyoruz amacımız 

var. Şu hareketi yapıyorum şu adelemi etkiliyorum 

şu hareketi yapıyorum şurdaki kasları etkiliyorum 

vs, gibi ne olduğunu anlayıp onu etkilemeye 

çalışıyoruz. Namaz veya oruç vs, senin kendindeki 

belli kuvveleri forme etmek içindir. Geliştirmek 

içindir. Güçlendirmek içindir. Resulullah bunu 

anlatarak sana olayı getiriyor. Risaleti itibarıyla 

sana sen bu beden bu beşer değilsin, senin 

varlığının hakikati Allah'ın varlığıdır. Sen kendi 

Varlığındaki gerçek hakikati yaşamak için varsın, 

buna iman ediyorsan eğer, bana iman etmişsin 

diyor !! Dolayısıyla sen Resulullah'ın getirdiği bu 

bilgiyi benimseyip o doğrultuda yaşamına yön 

vermiyorsan Resulullah'a iman etmiş değilsin... 100 

bin tane kelimeyi şehadet çekersin 1 defa kelimeyi 

şehadeti söylemiş olamazsın. Kelimeyi şehadetin 

anlamı; "Ben Resulullah'ın bildirdiği o hakikati 

benimseyip kabulleniyorum, ve yaşamıma o 

doğrultuda yön veriyorum demektir." Uygulama 

budur. Bu uygulama yoksa o zaman ona imanda 

yoktur. Dille Resulullah'ı sevdim ona inanıyorum 

demekle olmaz! Ayrıca sen Resulullah'ın nesini 

seviyorsun? Sen Resulullah'ı gördünmü tanıdınmı 

sohbetin varmı arkadaşlığın varmı? Yok. Resulullah 



şöyledir demişler sende öyle kabul etmişsin. 

Dediğini anladınmı? Dediğini benimsedinmi? " 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Sır saklamak, bir irade imtihanıdır. Bu imtihanı 

kazanmayan, hayatta hiçbir imtihanı kazanamaz..." 

Hz. Ali 

 

"Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan 

insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız 

sanmaktır" 

Yunus Emre 

 

"Aklın doğru gibi kabul ettiği şeylere vehmin 

karışması muhtemeldir." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
Zayıflara acımak ve neticesi hakkında 
hikaye 
Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
http://blog.milliyet.com.tr/zayiflara-acimak-ve-neticesi-hakkinda-hikaye/Blog/?BlogNo=399869
http://blog.milliyet.com.tr/zayiflara-acimak-ve-neticesi-hakkinda-hikaye/Blog/?BlogNo=399869
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"Vicdan mı, takdir mi?" 

Günün Sorusu 

 

"3 – 8 Şubat arası Dikkat! Marsın Neptün ile 

yakınlığı ve bir ara Merkür’ün de katkısı oyunlara, 

aldanmalara, aldatmalara, yanlış hissedişlere, cinni 

etkilere, garip ve açıklanması zor duygulara açıklık 

verebilir. Denizler , sular veya sıvılarla ilgili olaylar 

olabilir. İlaç kullanımında özenli olmakta fayda 

vardır. Sanatsal bir açılım, renk cümbüşü, 

evrendeki seslere hayranlık duyanlar için yaratıcı 

gösterimler de mümkündür. Özellikle Balık – Başak 

– İkizler burçlarının ilk haftasında doğanları daha 

yakından ilgilendirir" 

Astrolog Nuran Tuncer 

 

"Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde 

davranmıyorsan, cahilsin demektir" 

Sadi Şirazi 

 

"İstemek, “İstiyorum!” demek değil, harekete 

geçmektir." 

A. Maurrois 

 

İstanbul güneşlenmeye başladı, p.tesi 

öğleden sonrasına kadar da 

güneşlenir, yağış yok. H.sonuna 

muhakkak bir program yapın, pazara 

kadar 15 dereceye çıkar. H.sonu lodos kuvvetli, 

başları ağrıtır. 

Havayı Koklayan Adam 
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