
 
16/10/2012, Salı 

Ey iman edenler... Sizi, sizi dirilten şeye 

(hakikat ilmine) çağırdığında, Allâh ve 

Rasûlünün davetine uyun! İyi bilin ki 

(davet edildiğinize uymazsanız) Allâh 

(beynindeki var olan sistemiyle) kişinin 

bilinci ile kalbi arasına girip engel olur... 

Siz O'na haşrolunacaksınız. 

Enfal Suresi:24 

AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ 

ES SEMİ'... 

Açığa çıkardığı Esmâ özelliklerini her an 

algılamakta olan. Farkındalığı ve 

kavramayı yaşatan. Bunun sonucu 

olarak Basıyr ismi özelliğini tetikleyen! 

 
 

Allah’ı zikretmeyi çoğaltın, ta ki insanlar 

mecnun diyene kadar. 

(hadis) 

 
 

Ne olursa olsun hep bilgilerinle sen o 

Tek'e  ulaşacaksın diye olaya 

bakıyorsun. Halbuki olay böyle değil. 

Böyle baktığın sürece yüz yıl ömrün olsa 

yinede ulaşamazsın... Çünkü sen 

olmayan bir varlığı kabullenmişsin 

olmayan bir varlığa iman etmişsin... 



Böyle bir varlık yok. Varlık tekil bir varlık. 

Esma mertebesi holografik gerçeklik 

sonucu olarak senin beyninde mevcut. 

Senin beyninden bir yansıma yaparak 

kendini seyrediyor..!! Sende ben diyen, 

O nokta. Sen ben diyorum 

zannediyorsun... Sana Ben'i yaşatmak 

için ben vehmini oluşturuyor ben 

vehmini oluşturması sonucu sen kendini 

Ahmed sanıyorsun... Kendini Ahmed 

sandığın içinde zannediyorsunki ben 

O'na? ulaşacam... Sen ona 

ulaşamazssın çünkü SEN? diye birşey 

yok..!! Senin beyninde holografik 

sisteme dayalı olarak makro Ben mikro 

Ben olarak beyninde mevcut... 

Holografik plakanın minik bir parçası. O 

minik parçada Ben diyen makro Ben..!! 

Sanki başka bi Ben varmış gibi olmayan 

Ben'i Ben'lenerek o olmayan Ben'den 

olan Ben'e gitmeye çalışıyoruz... İşte 

bunu anlayıp kavrayıp O'nu hissetmen 

lazım... Bunu hissettiğin anda iman 

etmiş oluyorsun. İman sende açığa 

çıkmış iman kelimesiyle kast edilen şeyi 

yaşıyorsun demektir... Eğer bu kişilik 

Ben'i değil O Ben olarak kendini 

hissedemiyorsan henüz imanın yok... 

O'nu hissettiğin anda iman sende açığa 

çıkıyor,onu hissetmeyi kaybettiğin anda 

imanını kaybediyorsun... O hal ile 

ölürsen imansız  gidiyorsun... 

Üstad Ahmed Hulusi 

(222-Ahad-hasip-data sohbetinden 

alıntıdır...) 



Akıllı kimdir, anlat?.. denilince 

buyurdular ki: 

-Her şeyi lâyık olduğu yere koyandır. 

-Cahili anlat dediler; buyurdular ki: 

-Anlattım ya!.. 

Hz. Ali 

 
 

Cahilin dili, kalbinin önündedir. Âlim ve 

akıl sahibinin dili, kalbinin arkasında 

saklıdır. 

A. K. Geylânî Hz. 

 
 

Hikmet ehline göre, hiçbir şey için son 

tasavvur edilmez. Eğer son olsaydı yine 

baştan başlamak gerekirdi. 

Muhyiddib İbni Arabî 

 
 

Kalp midir insana sev diyen yoksa 

yalnızlık mıdır körükleyen?Sahi nedir 

sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa 

yanan ateşe dokunmak mı?Hz. Şems 

 
 

Sen değerinle ve düşüncenle, iki âleme 

de bedelsin, ama ne yapayım ki kendi 

değerini bilmiyorsun. 

Hz. Mevlana 

 
 

Musalla taşındaki bir cenaze, kürsüye 

çıkmış en büyük hatiptir. 

Hekimoğlu İsmail



 
 

Ahiret yaşantısında huy ve tabiat ile ilgili 

isteklerin yanısıra şartlanma ve değer 

yargılarından kaynaklanan 

yorumlarından ötürü kişi mutlaka azap 

görür. Bunlardan bu dünyada kurtulması 

gerekir.       Ahiret hayatında beden 

tabiatinin tesirleri kalkıyor. Örneğin orda 

yeme, içme, uyuma gibi haller yok.. 

Ahmed F. Yüksel 

 

http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogge

r/?UyeNo=2474634 

 

http://blog.milliyet.com.tr 

 

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

yuksel 

 
 

Uzay içeriği olan , esnek bir yapıydı ve 

bu durum , tüm evreni tanımlayabilmek 

adına yeni bir bakış açısı gerektiriyordu. 

Newton'un uzayı pasif ve Statik bir 

oluşum olarak görmüş olmasının aksine, 

Einstein onun zamanla birleşerek evreni 

şekillendiren aktif, dinamik ve esnek bir 

sistem olduğunu anlamıştı. 

Populer science Ekim 2012 

 
 

http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf

gazetesi.com-/ 
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http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/ 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LOH

8Fq0WZQo&feature=related 

 

http://www.deneysel.org/2012/10/gunes-

patlamasndaki-insan-silueti.html 
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