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59-) Febeddelelleziyne zalemû kavlen ğayrelleziy 

kıyle lehum feenzelnâ alelleziyne zalemû riczen 

minesSemâi Bimâ kânû yefsukun;  

Ne var ki, onların arasındaki nefsine 

zulmedenler, kendilerine söylenen sözü başka 

bir sözle değiştirdiler. Bunun sonucu olarak biz 

de semâdan (beyindeki amigdala özelliklerinden) 

ricz (vehim, azaba sebep olacak fikirler) inzâl ettik. 

 

2 - BAKARA 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL HAFİYZ... 

Âlemler içindekilerin varlığının korunması için 

onların gerekenlerini oluşturan.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Allah, sözümü duyup, ezberleyen ve duyduğu gibi 

ulaştırana merhamet etsin." 

[Hadis-i Şerif] 

 

 

"Oysa işin sırrı, evren içre evrenler gerçeğini 

açıklayan "string teorisi" ile "holografik evren" 

gerçekliğini bir arada düşünerek, Mutlak TEK'liğin 

açılımını fark edebilmekte gizliydi... "Subhanallâh" 

kavramının, string boyutundaki stringlerin altı yönlü 

hareketiyle, evren içre evrenlerin "her an yeni bir 

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


şan" alışının dillenişi olduğuna... "Elhamdülillâh"ın, 

bu boyuttaki tekil hareketin (çokluktaki tekilliğin), 

ancak, onu meydana getiren tarafından 

değerlendirilebileceğinin dile gelişi olduğuna... 

"Allâhu ekber"in, "tanrı uludur" demek olmadığını, 

bu yüzden ezanın böyle Türkçeleştirilemeyeceğine; 

sonsuz boyutları ilminde yaratanın, yaratılmış ilimle 

kavranamayacağına, işaret ettiğini... Hiç 

düşünmediler... Akıllarına hayallerine bile 

getiremediler! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"İlim bayrağımdır, nereye gitsem benimledir; kalbim 

ilim ile doludur, sanma ki boş bir sandıktır." 

Hz. Ali 

 

"Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et; 

Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar..." 

Mevlana 

 

"Kadere inananlar senin yüzünden demezler. Allah 

diledi böyle oldu derler." 

Ahmed F. Yüksel 
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"Allahu Ekber halini yaşayanda dua olur mu?" 

Günün Sorusu 

 

"6 – 9 Şubat arası şans rüzgarları Kova, Koç ve 

İkizler için esecek... Bugün de bir transfer daha var. 

Mars Balık burcuna adım atıyor 45 gün kadar da 

çıkmam diyor. Suları dalgalandırsa, huzursuzluk, 

endişe yaratırsa şaşmayalım. Gerçeklerle 

uğraşmak, savaşmak zor gelebilir Balıklara ama 

güven, cesaret ve güç yanınızda..." 

Nuran Tuncel 

 

"'1860 Yılından beri ilk kez. Mars ve Neptün Balık 

burcunda kavuşum yapıyor. 5 Şubat'ta Merkür'ün 

de Balık burcuna geçmesiyle, Balık etkisini 

fazlasıyla hissetmeye başlayacağız. Balık egonun 

çözüldüğü, sınırların keskin çizgilerini kaybettiği, 

koşulsuz sevmenin ve spiritüel dünyanın , manevi 

yaşamın insanı rahatlattığı bir sürece işaret eder. 

Zaten Neptün balık burcuna geçtiğinden beri ruhani 

öğretiler, spiritüel itilimler hepimizde artış gösterdi. 

Dünya'da dini akımlar tekrar güçlenmeye ve dini 

ayırımcılık ve aşırı muhafazakarlık artmaya başladı. 

Mars mücadele, kavga ve eylem gezegenidir. Bu 

nedenle Balık burcuna geçmesi ile birlikte 

Poseidon'un öfkesini denizlerde fırtınalar, aşırı 

sağnak ve su baskınları ile yaşayacağız. Bununla 

beraber deniz kazalarına da dikkat etmek gerekiyor. 

Sızıntılar, gaz zehirlenmeleri, uyuşturucu baskınları, 

anti depresan ilaçların kullanımında artış , tarikat 

liderlerinin etkinlikleri ve dini sektelerin kavgalarına 

şahit olacağız. Bu arada 1860 yılında Mars/Neptün 

http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


Balık kavuşumu esnasında dünyadaki önemli 

olaylara baktım . Şunları buldum; 1. Hristiyanlar ve 

Dürziler Suriye'de çatıştı, yüzlerce ölü 2. Ayakkabı 

yapımcıları grevde ( Balık ayaklar, mars ayakkabı 

yapımı ve protesto eylemi) 3. Bir çok gemi kazası. 

4. Opyum /eroin savaşları 5. Batı antillerde kölelik 

bitti 6. İlk İngiliz demir döküm savaş gemisi denize 

açıldı. " 

Naz Bayatlı 

 

İstanbul'da kar yok, 20-21'inden önce 

yok. 10'u ve sonrasında 2-3 gün 

düşüş var ama kar seviyesinde değil. 

Bugün sabah sisli, gün güneşli ve 

15'lerde. Yarın gece ve ardından 2-3 gün yağışlı. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

-   stad AHMED H   S   'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- TANRI ULU MUDUR? 

- Bir namazlık saltanat 

- Artık sizin yerinize Google düşünecek 

- Astrolojide Şubat ayı.. 

- C vitamini takviyesi böbrek taşı riskini artırıyor 

- Gençler şiddetin röntgenini çekecek 

- Kahvaltı yapan çocuklar daha zeki 

- İnsan Bilinci Yaşamın Maestrosudur 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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