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BismillahirRahmanirRahıym                           
                         
 
53-) Kul ya 'ıbadiyelleziyne esrefu alâ 
enfüsihim lâ taknetu min rahmetillâh* 
innAllâhe yağfiruzzünube cemiy'a* 
inneHU "HU"vel ĞafûrurRahıym;  
 
De ki: "Ey nefslerinin hakkını vermede 
israf etmiş kullarım (benliğinin hakikatini 
yaşamak yerine ömrünü bedensellik 
yolunda harcamış olan)! Allâh 
Rahmetinden ümit kesmeyin! Muhakkak 
ki Allâh bütün suçları (tövbe edene) 
mağfiret eder... Muhakkak ki O, 
Ğafûr'dur, Rahıym'dir."  
 
54-) Ve enibu ila Rabbiküm ve eslimu 
lehu min kabli en yetiyekümül azâbü 
sümme lâ tunsarun;  
 
Rabbinize yönelin (tövbe edin) ve size 
azap (ölüm) gelmeden önce O'na teslim 
olun... Sonra yardım olunmazsınız!  
Zümer Suresi 
[AHMED HULÛSİ 
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 
               
 
@AhmedHulusi: Kurana göre; her 
nefs(bilinç) ölümü(bedensiz kalmayı) 
tadacak, şuurlu olarak mezarına 
konacak; sorgu meleklerine cevap 
verecektir Hazırmıyız 
               •••••• 
 
@AhmedHulusi: Yaptığının nedenini 
bilmeden, zannın üzre karşındakini 
suçlama; sebebini sorgula.  
Ki sonradan pişman olup üzülmeyesin. 
Üzülmene veya sıkılmana neden olan 
herşeyin kaynağı değer yargılarındır. 



Onlardan arınmadığın; yorumsuz 
seyretmediğin sürece yakacak olaylar.. 
 
@AhmedHulusi: To avoid distress and 
regret don't accuse others without 
reason; question the causality of their 
actions. Your prejudices are the cause of 
your sorrows. Events will continue to 
distress you until you desert them and 
achieve unbiased observation. 
               •••••• 
 
@AhmedHulusi: Allah'ın beyin 
derununda bahşettiği muhteşem 
özellikleri fark etmeden sırf bedenmiş 
gibi yaşayanlar Zümer(39) suresi 53 ü 
okuyun; kapı açık! 
 
@AhmedHulusi: For those unaware of 
the magnificent attributes underlying 
the brain formed by Allah, and live 
assuming they are only the body, refer 
to Az-Zumar 39:53; there is a way out! 
http://t.co/UW8nSyCGMk 
 
@AhmedHulusi: Those who live as if 
they are only the body, unaware of the 
magnificence Allah has bestowed within 
the brain are welcome to read Quran 
39:53 
               •••••• 
 
@AhmedHulusi: 51. ADH-DHARIYAT - 
Decoding The QURAN 
http://t.co/ZMgC93KGG6 
 
@AhmedHulusi: 50 - QAF - Decoding 
The QURAN 
http://t.co/O4BKfejj3q 
                 
 
Decoding The QURAN.. 
http://www.ahmedhulusi.org/en/quran
/ 
 
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ  
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/ 
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               ��� 
 
http://www.ahmedhulusi.org/tr/ 
 
http://www.ahmedhulusi.org/en/ 
                ��� 
 
Siber Alemden... 
 
@Gulmisalim: Duam: Rabbim 
duygularımın altında 
ezilip,duygusallığımın esiri olmaktan 
sana sığınırım! 
 
@mustafaceceli: @ufukergin çok 
sevdiğim bir cümle:  
"Hakareti hak ettiyseniz susun, hak 
etmediyseniz üzerinize 
alınmayın."Ahmed Hulusi 
 
@mustafaceceli: @ufukergin Dışarda 
zannedilen kişi aslında senin beyninde 
bir bilgiden ibaret. Kavga ederken 
kendimizle ediyoruz sonra da 
yanıyoruz:) 
                 
 
Sonuçta tefekkür ve muhakeme de terk 
edilecektir.  
Ahmed F. Yüksel 
                 
 
Adı üstünde; Dedikodu bu! 
http://blog.milliyet.com.tr/adi-ustunde-
-dedikodu-bu-/Blog/?BlogNo=422764 
 
Adı üstünde; Dedikodu bu! 
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/adi-
ustunde-dedikodu-bu-27924 
 
               ��� 
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Ya Rabbi bildir de ben, beni bileyim. 
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Beni bilen ben ile kendime geleyim. 
Benim bensizliğim ile ben seni bileyim. 
Seni bilmeyen beni ben neyleyim.... 
Hz. Mevlana 
                
 
Hz. Rasulullah’ın (sallallahü aleyhi ve 
sellem) kamerî ayların on yedi, on dokuz 
ve yirmi birinde hacamat yaptırıp, 
hacamat için bu zamanları ümmetine 
tavsiye ettiğini ve bu zamanın kan 
hücumundan dolayı meydana gelen 
birçok hastalıktan şifa olduğunu bildiren 
rivayetler bulunmaktadır. (bk. Tirmizi, 
Tıb, 12; Ebû Dâvud, Tıb, 5) İbni Sina, el-
Kanun fi’t-Tıb isimli meşhur eserinde bu 
hadîsle ilgili olarak şu açıklamaya yer 
verir: Kamerî ayların başında kan 
aldırmak tavsiye edilmez. Çünkü 
vücuttaki kan, kamerî ayların ilk 
günlerinde daha azdır. Ayın on beşinden 
sonra yani dolunay günlerinde ise ayın 
çekim gücünün artması sebebiyle 
vücuttaki sıvı maddeler hem çoğalır hem 
de hareketlenir. Bu sebeple bu günlerde 
alınan kan da kişiye zarar vermez. (İbni 
Sina, Kanun I, s. 212) 
 
Günümüzde yapılan bazı araştırmalar da 
ayın insan vücudu üzerinde değişik 
etkiler meydana getirdiğini, dolunay 
günlerinde vücuttaki hormon ve sıvı 
dengesinde değişmeler görüldüğünü, 
kadınlardaki doğum ve âdet görme 
kanamalarının daha şiddetli olduğunu 
ortaya koymuştur.  
 
Ayın ilk yarısından sonra (dolunay 
hâlinde) hararetle rutubetin 
artmasından dolayı, damarlardaki kan 
çoğalmakta ve kan dolaşım hızında da 
bir artma meydana gelmektedir. Yapılan 
araştırmalara göre bu dönemde ayın 11-
21. günlerinde işlenen suçlar ve 
cinayetlerde de belirgin artışlar olduğu 
tespit edilmiştir. Bu günlerde ayın 
cazibesi vücuttaki kanın 



hareketlenmesine ve vücudun dinç 
olmasına tesir ettiğinden dolayı kişiyi suç 
işlemeye müsait bir hâle getirdiği gibi, 
sinir sistemine de tesir etmektedir. 
(Bilim ve Teknik Dergisi, sayı: 298, Eylül 
1992) 
 
Hacamatı kamerî takvime göre on yedi, 
on dokuz ve yirmi birinci günler 
yapılmasını tavsiye eden hadislerin 
yanında, bir de hacamatın belli günlere 
tahsis edilmesiyle ilgili bazı rivayetler de 
bulunmaktadır. İbn Ömer’den rivayet 
edilen bir hadise göre Resulullah 
(sallallahü aleyhi ve sellem) hacamat için 
pazartesi, salı ve perşembe günlerini 
tavsiye etmekte (bk. İbn Mâce, Tıb, 22) 
başka bir rivayette ise Resulullah’ın “Salı 
günü kan günüdür. O günde bir saat 
vardır, kan durmaz” (Ebû Dâvûd, Tıb 5) 
buyurarak salı günü hacamat yapmayı 
men ettiği bildirilmektedir.  
               ��� 
 
Dolunayda kalp ameliyatı olanlar daha 
şanslı 
http://www.haberturk.com/saglik/habe
r/861631-dolunayda-kalp-ameliyati-
olanlar-daha-sansli 
                ��� 
 
İstanbul, yağış bekleme, gelmeyecek. En 
azından yakın gelecekte yok. Bugün de 
h.sonu da güneş görülür, 28-29 
derecelerde. Rüzgar yine sert. H.sonu 
öğleden sonraları yine biraz eser.  
Havayı Koklayan Adam  
                             
 
19 Temmuz 2013 
Ay-Uranüs arasında olumlu açıyla 
başlayan günün teması: DEĞİŞİM 
http://www.okyanusum.com/ast_19tm
mz.html 
 
Sağlık alanında çığır açacak buluş 
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http://haber.gazetevatan.com/saglik-
alaninda-cigir-acacak-
bulus/555067/43/teknoloji 
 
Zihinsel hastalıkların ortak özellikleri 
http://www.internethaber.com/zihinsel
-hastaliklarin-ortak-ozellikleri-
561344h.htm 
 
Ne İstediğiniz Değil Neye İnandığınız 
Önemli 
http://saglik.milliyet.com.tr/ne-
istediginiz-degil-neye-inandiginiz-
onemli/arzu-biyiklioglu-nlp-uzmani-ve-
yasam-
kocu/saglik/yazardetay/18.07.2013/173
8284/default.htm 
 
Hızır Aleyhisselam... 
http://www.sabah.com.tr/fotohaber/ya
sam/hizir-aleyhisselam-boyle-
gorundu?albumId=48874&tc=20&page=
1 
 
Müslümanlar'a da farz olan Yahudi 
orucu 
http://www.internethaber.com/muslum
anlara-da-farz-olan-yahudi-orucu-foto-
galerisi-27914-p1.htm 
 
Türkiye'ye Android uyarısı! 
http://ekonomi.haberturk.com/teknoloj
i/haber/861714-turkiyeye-android-
uyarisi 
 
               •••••• 
 
�  
Yansın Geceler (Burcu Güneş) 
http://www.youtube.com/watch?v=fPS
5NdNNbww&sns=em 
               •••••• 
 
http://www.okyanusum.com/ 
 
http://sufizmveinsan.com/ 
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http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm
/temmuzayi2013.html 
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