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31-) Kul in küntüm tuhıbbûnAllâhe fettebi`ûniy 

yuhbibkümullâhu ve yağfir leküm zünubeküm* 

vAllâhu Ğafûr`un Rahıym; 

De ki: "Eğer Allâh`ı seviyorsanız bana tâbi 

olun; ki Allâh sizi sevsin ve suçlarınızı 

bağışlasın. Allâh Ğafûr`dur, Rahıym`dir."  

3 - ÂL-U İMRAN 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

"EL VELİYY..." 

Birimde kendi hakikatini tanıma ve gereğini 

yaşama özelliğini açığa çıkaran. Velâyetin ve 

onun kapsamındaki üst düzey yaşam özellikleri 

olan Risâlet ve Nübüvvetin kaynağı. Velâyetin 

en üst mertebesi olan Risâlet ve bir altı olan 

Nübüvvet kemâlâtını irsâl eden. Risâlet 

kemâlâtının zuhuru sonsuza dek geçerli ve 

işlevli iken, Nübüvet kemâlâtının işlevi yalnızca 

dünya yaşamında geçerlidir. Nebi, âhiret 

yaşamında da o kemâlâtla yaşar, ancak işlevi 

bitmiştir dışa dönük olarak! Risâlet işlevi ise 

velâyet getirisi üzere devam eder sonsuza dek, 

velîlerdeki gibi.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Allah-u Teala’nın on sekiz bin alemi vardır. Bu 

dünya da o alemlerden bir tanesidir. " 

(HADİS/FÜTÛHÂT-I MEKKİYE’DEN) 

 

 



"ÜSTAD AHMED HULÛSİYE YÖNELTİLEN 

ÇEŞİTLİ SORU VE CEVAPLAR... 4/8 

SORU: Gen katmanların da anten olduğu 

söyleniyor. Yani genlerin antenleri olduğu 

söyleniyor? ÜSTAD: Anten dediği şey, o genin 

frekans yapısının frekanslara açık olması! 

Gelen frekanslarla o gen değişiyor zaten. 

Genin değişme sistemi mekaniği frekans 

etkisiyle yapısal değişime uğraması!  

(yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Haklıysan hiç korkma ! Hak seni korur.." 

Hz.Ali (r.a) 

 

"Siz kendinizi yenileyemiyorsanız, başkalarını 

da yenileme imkanınız olamaz." 

Ahmed F. Yüksel 
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"Herşeyin akla, Aklın ise edebe ihtiyacı vardır." 

Hz. Ali (r.a) 

 

"Giremediğin gönül senin değildir, gönül yalnız 

gönül vermekle alınır. Gönül istiyorsan, önce 

gönlünü vereceksin!" 

Hz. Ali (r.a)  

 

"Allah; size dünyayı, Onunla ahireti arayasınız 

diye verdi, Ona meyledesiniz diye değil." 

Hz. Osman (r.a) 

 

"Ötekinin olmadığı yerde sevgi vardır." 

Beyza Zapsu 

 

"Zavallı insanoğlu! Eğer fakirlikten korktuğu 

kadar cehennemden de korksaydı, ikisinden 

de kurtulurdu..." 

İmam-ı Gazâli 

 

"Hayat böyledir dostum.. Geçer beklemekle.. 

Ümitlerin bittiği yerde, abdest al ve sabahı 

bekle..." 

Muhsin Yazıcıoğlu 

 

"KÂBE YIKANACAK" 

Kâbe Muharrem ve Şaban ayı olmak üzere 

yılda iki kez yıkanır. Yani Ramazandan bir ay 

önce bir törenle yapılır. Mekke valisi Prens 

Hâlid Faysal ve Kâbe baş imamı İmam 

Sudeys'in de katılacağı tören yarın sabah 



namazından sonra gerçekleşecek inşallah. 

[bugün kastedilmiştir] 

 

"ŞABAN-I ŞERİFİN İLK GÜN NAMAZI 

Enes (R.A.)'dan rivayet edilmiştir. 

"Şaban ayının ilk günü iki rekat kılıp, her 

rekatında, bir Fatiha, on Ayete'l Kürsi ve 

Şehidallahu (Al-i İmran Suresi:18): 

okuyana, Allah-u Teala, birçok mükafat ihsan 

eder. 

Cennette, hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak 

duymadık, hiçbir beşerin de kalbinden 

geçmedik nimetler verir. 

Kendisini dünyanın istenmedik şeylerinden 

korur. 

Rızkını genişletir. 

En büyük (mahşer) korku(sun)dan emin 

kılınır." 

ŞABAN-I ŞERİFİN İLK GECE NAMAZI 

Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle 

buyurduğu rivayet edilmiştir. 

"Her kim, şa'banın ilk gecesinde, birinci 

rekatlarında bir Fatiha ve beş İhlas okumak 

suretiyle, oniki rekat kılarsa Allah-u Te'ala ona 

onikibin şehit sevabı verir. 

Kendisine oniki senelik ibadet sevabı yazılır. 

Anasının onu doğurduğu gündeki gibi 

hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar, 

üzerine hiç bir hata yazılmaz." " 

 

İstanbul biraz esiyor. 25-26'larda 

sıcaklığı var. Gökyüzündeki 

bulutlar dekoratif, yağış 

bırakmıyor, güneşin görüllmesine 

izin veriyor. Yarın sabah biraz sis olur. Gündüz 

sıcaklık artacak. 

Havayı Koklayan Adam 



 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- @AhmedHulusi: 29. AL-ANKABUT - 

Decoding The QURAN 

- @AhmedHulusi: Did you know we are 

"Muhammadans!", What does "Muhammadan" 

mean?  

- Kur'an Çözümü by Free Share 

- @AhmedHulusi: HUZURLU BİR YAŞAM 

İSTİYORSANIZ... 

- "@AhmedHulusi: AHMED HULÛSİ'NİN 1993 

YILINDA FLASH TV'DE YAYINLANAN HİTABI 

VE BAKIŞ AÇISI..." 

- "@AhmedHulusi: lütfen bu video sohpeti 

izleyin ve katılırsanız izlettirin." 

- Harem-i Şerif 

- Mekke canlı yayın.." 

- "Rüyalarımızı seçebilir miyiz?" 

- "İkizler Burcunda Yeniay ve BİZ" 

- İnsanların en önemli ihtiyacını karşılıyor 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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