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21-) Lev enzelnâ hâzelKur`âne `alâ cebelin 

leraeytehu hâşi`an mutesaddi`an min 

haşyetillâh* ve tilkel`emsâlu nadribuhâ 

linNâsi le`allehüm yetefekkerun; 

Eğer şu Kurân`ı (bildirdiği gerçeği) bir 

dağın(benlik sahibi bilinç - ego - 

eniyet) üzerine inzâl etseydik, elbette onu 

Allâh (ismiyle işaret 

edilen`in) haşyetinden (muhteşem azamet 

karşısında benliğinin hiçliğini fark 

ederek) huşû ederek, çatlayıp paramparça 

olduğu hâlde görürdün! İşte bu 

MİSALLERİ(sembolik anlatımları) 

insanlara tefekkür etsinler diye veriyoruz! 

59 - HAŞR 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

 

 

EL AZİYZ... 

Karşı konulmaz güç sahibi olarak, dilediğini 

uygulayan! Tüm âlemlerde dilediğini karşı 

çıkacak güç olmaksızın yerine getiren. Bu 

isim Rab ismiyle paralel çalışan bir isimdir. 

Rab özelliği Aziyz özelliğiyle hükmünü icra 

eder! 

Üstad Ahmed Hulûsi 
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Ebu sa'id radıyallahu anh anlatıyor: 

"Resulullah aleyhissalâtu vesselam 

buyurdular ki: "Kıyamet gunü Aziz ve celil 

olan Allah: "Ey Adem!" diye seslenir. Adem: 

"Ey Rabbim buyur, emrindeyim, bütün 

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


hayırlar senin elindedir!" der. Şöyle bir 

nidada bulunulur: " Allah sana, cehennem 

hey'etini çıkarmanı emrediyor!" Adem sorar: 

"Ey Rabbim, cehennem hey'eti ne kadardır?" 

" Her binden, dokuz yüz doksan dokuzu!"" 

[Hadis-Buhari] 

 

 

 

 
MUTLAK TEK...  

Kainat adı altında bütün bu varlık, Cenabı 

Hakkın "Ahadiyet" manasını konuştuğumuz 

biçimde kendi varlığında meydana getirdiği 

bir yapıdan ibarettir. Dolayısıyla bu varlığın 

alemindeki her zerrede kendi varlığı "kaim" 

!! Alemde kendi varlığının dışında hiçbirşey 

yok. Yani kendi esma-ül hüsnası diye 

bildiğimiz ilahi isimler, toplu halde 99 isim 

diye bildiğimiz ilahi isimler. Tabi bunlar 

tafsilatta sayısız ve sonsuz. Ama toplu olarak 

99 isim diye anlatılıyor. Kainatta bilip 

bilmediğiniz istisnasız herşey, bu 99 ismin 

manalarının çeşitli terkipler çeşitli bileşimler 

halinde meydana getirdiği varlıklardır !!! 

Kainatta hangi isim altında bildiğiniz ne 

varsa istisnasız hepside Allah'ın o ilahi 

isimlerinin manalarının değişik terkipler 

şeklinde oluşturduğu birimlerdir, 

mahallerdir. 99 ismin manası herbiri değişik 

oranlarda değişik "formülasyonlarla" bir 

terkip oluşturuyor, o terkibin neticesindeki 

yoğunlaşma, bir isim alıyor, yıldız diyoruz, 

galaksi diyoruz, ruh diyoruz, melek diyoruz, 

cin diyoruz, insan diyoruz, dünya diyoruz, 

taş diyoruz, toprak diyoruz, kısacası 

bildiğimiz herşey Cenabı Hakkın bu 

isimlerinin manalarının değişik terkipler 

halinde yoğunlaşmış şeklinden ibarettir... 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

 

 

 
"İşlerin en zoru alışkanlığı terketmektir." 

Hz. Ali 

 



"Sabret ki herşey hissettiğin kadar derin ve 

sonsuz olsun.. Sabret ki herşey gönlünce 

olsun." 

Hz. Mevlana 

 

 

Gerçeklik korkusu 

Ahmed F. Yüksel  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Yenilgi hep geçicidir 

Şeyh Sadi 

 

Gecikse de kar İstanbul'a ulaştı, 

gün içinde yerel ve aralıklı kar 

yine görülür. Yarın biraz daha 

zayıflıyor, perşembe öğleden 

sonra etkisini yitiriyor. Gece 

sıfırın altına iniyor, buzlanmaya dikkat. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 
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-   stad AH ED H L S   'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- Decoding The Quran - 11.HUD 

- @haykavi: İbn-i Arabi deyince oturup BİR 

düşüneceksin: 

- Geçmişe off deme hüfff de! 

- Ahmet Özhan - Seyrimde bir şehre vardım 

- Neden Cuma Namazı kılmadığını açıkladı 

- 7 Ocak Haftasına Astrolojik Bakış - Öner 

Döşer 

- Facebook kullananlar dikkat! 

- Doğru Nefes Neden Şifalandırır?-I  

- Barış  anço - Hanımeli 

- Einstein Tanrı ve Siyonizm üzerine 

gerçekte neler demişti? 

- Sizden Size  

- www.okyanusum.com 
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