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125-) Ve iz cealnel`Beyte mesâbeten linNâsi 

ve emna* vettehızû min makami İbrâhiyme 

musalla* ve ahidna ilâ İbrâhiyme ve İsmâ`ıyle 

en tahhira Beytiye litTâifiyne velAkifiyne 

verRükke`ısSücûd; 

Biz Beyt`i (Kâbe - kalp) insanlara güvenilir 

sığınak yaptık! İbrahim makamını (Hullet 

makamı, Esmâ mertebesi kuvveleriyle 

tahakkuk makamı) musalla (namazın 

yaşandığı yer) edinin. İbrahim ve İsmail`e: 

"Beytimi; tavaf edenler, kulluğunu yaşamak 

için oraya kapananlar ve secde eden rükû 

edenler için arındırılmış olarak muhafaza 

edin" dedik.  

2 - BAKARA 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

"EL VÂCİD..." 

Özellikleri âdeta taşan... Her dilediğini var 

eden. Tüm yaratışına rağmen hiçbir şeyi 

eksilmeyen!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"ALLAH'ım haktan ayrılmaktan, iki yüzlülükten 

ve kötü ahlâktan sana sığınırım." 

Hadis (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)  

 

 

"NAMAZI HİÇ BÖYLE KILDINIZ MI? [3/4]  

"Sûphane rabbiyel aziym"i yaşayıp itiraf 



ettikten sonra SEMİ ALLAHU LİMEN HAMDE 

diyerek, sendeki bu düşünce anlayış ve 

idrakının sendeki esma mertebesi olan orijin 

Rabb'in tarafından algılandığını dinlendiğini, 

Rabbinin senin bu haline şahitlik ettiğini 

düşünebiliyormusun Semi Allahu limen hamde 

derken? 

Ve rûkudan ayağa kalktığın zaman LEKEL 

HAMDU Hamd değerlendirme sana aittir 

KEMA YENBAĞİ Lİ CELALİ VECHİKE VELİ 

AZAMİ SULTANİK derken, Senin azametinin 

saltanatının sonsuz yüceliğini büyüklüğünü 

muhteşemliğini idrak ve değerlendirmek benim 

tarafımdan mümkün değildir. Bu varlıkta bunun 

açığa çıkması mümkün değildir itirafı sonucu 

Allahu ekber diyerek Allah'ın ekberiyeti önünde 

secdeye kapanabiliyormusun? 

Secdeye kapandığın zaman ALLAHUMME 

FATIRAS SEMAVATİ VEL ART. ALLAHUMME 

RABBUL MELÂİKETİ VER RUHU VE 

RABBUL ARŞİL AZİYM diyerek, Bütün varlıkta 

ve melekutta ve esma manalarında ve esma 

manalarının açığa çıkış mahalleri olan Arş'ın 

altındaki alemde tasarruf edeni düşünüp 

hissedip idrak edip ondan sonradır ki 

ALLAHUMME ENTE RABBİ LA İLAHE İLLA 

ENTE HALAKTANİ VE ENE ABDUKE VE ENE 

ÂLA AHDİKE VE MADİDE MESTETATU 

EUZU BİKE MİN ŞERRİ MASANATU diyerek, 

seyûdul istifarı düşünerek hissederek 

yaşayarak okuyormusun?  

Böylece de tövbe İstifar yapıyormusun? 

(yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

@AhmedHulusi: Ezberlenilmiş bilgi ve 

kabullenilmiş değer yargıları otomasyonu ile 

yaşayan, "insan" mıdır organik robot mu? 

@AhmedHulusi: Is one who lives under the 

automation of memorized knowledge and 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/namaz3.html


acquired value judgments a 'human' or an 

organic robot? 

*** 

@AhmedHulusi: Evrensel düşünen beyin 

lokal/yerel değer yargıları kaydında yaşar mı 

hiç? 

@AhmedHulusi: How can a brain which 

thinks 'universally' be conditioned by 'local' 

value judgements?  

 

"Kainatın büyüklüğü her şeyi bilmemize engel 

değildir. Bilgi ile bu sorun ortadan kalkabilir."  

Ahmed F. Yüksel  

 

 
 

Zihniyet meselesi  
Zihniyet meselesi   

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Tek başına kaldığı zaman yabancılık ve 

gurbet hissini yaşayan henüz Rabbiyle tam bir 

yakınlık oluşturamamıştır." 

Hz. Âişe (r.a) 
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"Kişinin kelamı, Aklının beyanı, faziletinin 

tercümanıdır." 

Hz. Ebubekir (r.a) 

 

"Allah seni özgür yaratmışken, başkasının 

kölesi olma.!" 

Hz. Ali (r.a)  

 

"İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun. " 

Abdulkadir Geylani 

 

"Ruhlara olan en büyük azap bilgisizliktir. 

Çünkü bilgisizlik, tam bir aldanıştır. " 

Muhyiddin Arabi (k.s)  

 

"Eğer şehvet ve heva peşinde koşacaksan 

sana haber vereyim ki eli boş kalacaksın...!" 

Mevlana (ks) 

 

"Hiddet ve kin, hakîkatleri gören gözleri kör 

eder. Öfke, iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır. " 

Hacı Bayram-ı Veli 

 

"Ya sırtımıza alıp taşıyoruz, Ya ayağımızın 

altına alıp çiğniyoruz, Öğrenemedik bi türlü yan 

yana yürümeyi... " 

Ömer Hayyam 

 

"Umudunu yitirme; şu hayatta bir şeyin bitişi, 

her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep 



olmuştur." 

Love Happens 

 

İstanbul Temmuz'un ilk günlerine 

kadar güneşi görüyor. Arada 

p.bulutlar oluşur ama güneşi 

kapatmıyor. Rüzgar gün 

ortalarında biraz sert. Havanın sıcaklığı 29-

30'larda. Neyseki nem aşırı yüksek değil.  

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- @AhmedHulusi: 32. AS-SAJDA - Decoding 

The QURAN 

- Ahmed Hulusi App - By Ridvan Yilmaz 

- 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..." 

- "Esnek Düşünmek" 
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- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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