
 
05/06/2013, ÇARŞAMBA 

1-) Subhanelleziy esra Bi abdiHİ leylen minel Mescidil Harami ilel Mescidil Aksalleziy barekna havlehu 

linüriyehu min âyâtina* inneHU HUves Semiy`ul Basıyr; 

Subhan ki, kulunu gece Mescid-i Haram`dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa`ya isrâ 

(tayy`i mekân) etti... O`na delillerimizi gösterelim diye... Hakikat şu; "HÛ"; Semi`dir, Basıyr`dir! 

17 - İSRA’ 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

"EL VEKİYL..." 

Açığa çıkan her birimin işlevinin gereğini yerine getirmek için gerekeni yapan. Bunun idrakıyla kendisine 

tevekkül edene sahip çıkarak, onun için en hayırlı sonucu oluşturan. Hakikatindeki el Vekiyl isminin 

özelliğine iman eden, Allâh'ın tüm isimlerine (tüm kuvvelerine) de iman etmiş olur! Halifelik sırrının kaynağı 

bir isimdir!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mirac sırasında İbrahim (as)'le karşılaştım. Bana: "Ey Muhammed, 

ümmetine benden selam söyle. Ve haber ver ki: Cennetin toprağı temiz, suyu tatlıdır. Burası (suyu tutacak 

şekilde) düz ve boştur. Oraya atılacak tohum da sübhanallah, velhamdülillah, ve lailahe illallah, vallahu 

ekber cümlesidir." 

Ravi: Ebu Kebşe el-Enmari" 

 

 

"Mi'râc" 

Bizim bugünkü anlayışımıza göre, bir tür, boyut değiştirme!.. Madde boyutundan dalgasal boyuta geçerek, o 

boyutun yaşamını seyretme.. 

Daha sonraki, "Allah`ın huzuruna çıktı" diye târif edilen olaydaki "Mi`râc" yani yükseltici de "Refref"... 

Bunu böylece öğrendikten sonra, bu günkü anlayış içinde olayı nasıl değerlendirebileceğiz?... (yazının 

devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/mirac.html
http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/mirac.html


"Tanrıya inanıp, onu Gökte bir yere oturtup; Peygamberini onun yanına uruç ettirenin İslâm ile ne alâkası 

olabilir! 

Mirâcın, Rasûlullah'ın derununa yaptığı boyutsal geçişle Hakikati olan Rabbini müşahedesi olduğunu fark 

etmeden konunun hakikati anlaşılmaz. " 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Huzurlu bir yaşam sürmek istermisiniz...?" 

Cevabınız evet ise, şu sırrı hiç unutmayın: (yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Mirac yolculuğunda, ömür denilen sürecin her dönemecinde, Aşkla yepyeni farkındalıklar dileriz." 

 

"Gezi Parkı Gerçeği 

Arkadaşlar gezi parkını bahane edip korumaya çalıştığınız ülkenin üzerinde şuan da çok büyük oyunlar 

oynanıyor..." (yazının devamı...) 

 

"Zorla hiçbir yere varılamadığını tarih bize gösteriyor...." 

(videoyu izle...) 

   

 

"Yok oluş korkuları, diğer korkulardan farklı ve çok daha yoğundur." 

Ahmed F. Yüksel 

 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/huzur.html
http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/geziparkigercegi.html
http://youtu.be/rQdFlBmNXII


 
 

İbn-i Arabi'i Anlamak...  
İbn-i Arabi'yi Anlamak...  

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Şüphesiz benim mutluluğum benim İmanımdadır.Ve şüphesiz imanım kalbimdedir.Ve muhakkak kalbim 

Allah'a aittir..." 

Hz. Ebubekr (r.a.) 

 

"Biliçten şuursal seyre yelken açmak ancak ve ancak bize bu dünyada bahşedilen beynimizi en güzel 

şekilde hakikate uygun olarak kullanmaktan geçmekte. İşte hakiki miracı yaşamak için yapılacak en uygun 

dua beynimizi yaşadığımız sistem ve düzenin gereklerine göre kullanmamızdir. Yaşamımızın şuursal 

açılıma yönelik olması da hakiki miracı yaşama duası olmasıdır. Bu mübarek gün de bize Rasulullah 

tarafından bildirilen hakikatleri hatırlamak ve bu yönde beynimizle ve samimiyetle yönelip, bunları idrak 

etmek hepimize nasip olmuş olsun. " 

 

"Şiddet ağacının meyvesi de şiddet olur." 

Beyza Zapsu  

 

http://blog.milliyet.com.tr/ibn-i-arabi-anlamak/Blog/?BlogNo=417620
http://blog.milliyet.com.tr/ibn-i-arabi-anlamak/Blog/?BlogNo=417620
http://blog.milliyet.com.tr/ibn-i-arabi-anlamak/Blog/?BlogNo=417620
http://blog.milliyet.com.tr/ibn-i-arabi-anlamak/Blog/?BlogNo=417620
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/ibn-i-arabiyi-anlamak-24167
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"Hayat, iman ve cihaddır." 

Hz. Hüseyin (r.a) 

 

"Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi." 

İmam-ı Azam 

 

""İnsanın olgunlaşması şu yolla mümkündür: Allah aşkı, insanın kalbini fethetmeli." " 

İmam Gazali (k.s) 

 

"Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir." 

Mevlana 

 

"En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemiğin içinden çıkar." 

Hafız Şirazi 

 

"Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur." 

Hacı Bayram-ı Veli 

 

"Dervişin biri rüyasında şeyhinin cehennemde yandığını görmüş, ancak edebinde bunu bir türlü şeyhine 

söyliyemiyormuş, durumu fark eden mürşidi onu yanına çağırmış tasalanma evladım, senin gördüğün rüyayı 

ben çoook önceden görmüştüm., ( daha sonra Allah murşidi af etmiş ve cennetine iltihak etmiş)" 

 

İstanbul sabah saatlerinde hafiften üşüyor, gün içinde ise 24-25 dereceye çıkar. Yağış kesip 

ara veriyor, öğle saatlerinde tekrar geliyor. Yağış azalarak yarın ve cuma da görülür. H.sonu 

keser. 

Havayı Koklayan Adam  

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 



- @AhmedHulusi: Decoding The Quran - 1. AL-FATIHA 

- @AhmedHulusi: 25. AL-FURQAN - Decoding The QURAN 

- • @Tasavvuf: İnsanlardan kendilerinde olmayan şeyleri istemek, onlara zulmetmektir!... @Ahmedhulusi 

- Ahmed Hulusi App by Ridvan Yilmaz 

- Mi'rac 

- Mi'rac Bahsi / Ahmed Hulûsi 

- BANA ÖNCELİKLE NE TAVSİYE EDİYORSUN ELF? 

- "@AhmedHulusi: AHMED HULÛSİ'NİN 1993 YILINDA FLASH TV'DE YAYINLANAN HİTABI VE BAKIŞ 

AÇISI..." 

- "@AhmedHulusi: lütfen bu video sohpeti izleyin ve katılırsanız izlettirin." 

- "TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR?-2013 HAZİRAN VE SONRASI ASTRO-ANALİZİ" 

- "@Reha_Muhtar: İstanbul’u alma savaşı..." 

- "Balık yağı beyni koruyor" 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://t.co/L40LSts4uL
http://t.co/T2549PqLHH
http://t.co/Aw1hO3EnU7
http://t.co/Aw1hO3EnU7
https://itunes.apple.com/tr/app/ahmed-hulusi-app/id605784213?l=en&mt=8
http://www.okyanusum.com/mirac.html#.Ua5kLSnNswA.facebook
http://www.youtube.com/watch?v=_deQpSyvLEY&sns=em
http://www.okyanusum.com/elf.html
http://t.co/8vyFyE8LMI
http://t.co/8vyFyE8LMI
http://t.co/XHg3a0ndXh
http://yildizfalim.blogspot.com/2013/06/turkiyede-neler-oluyor-2013-haziran-ve.html?m=1
http://t.co/9LKIlHHSIO
http://www.hurriyet.com.tr/saglik/23325889.asp
http://www.youtube.com/watch?v=pFQb4ruLZDc&sns=em
http://www.okyanusum.com/

