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8-) Felemma caeha nudiye en burike men 

fiynnari ve men havleha* ve subhanAllâhi 

Rabbil alemiyn; 

(Musa) ona (ateşe) geldiğinde: "O ateşin 

içindeki de, onun çevresinde olan da 

mübarek kılınmıştır! Subhan Allâh âlemlerin 

Rabbidir!" diye hitap algıladı. 

9-) Ya Musa inneHU ENAllâhul `Aziyzül 

Hakiym; 

"Yâ Musa! Kesinlikle Ben O Allâh`ım Aziyz, 

Hakiym olan!" 

10-) Ve elkı asâk* felemma reaha tehtezzü 

keenneha cânnün vella müdbiren ve lem 

yu`akkıb* ya Musa lâ tehaf inniy lâ yehafü 

ledeyYEl murselun; 

"Asanı at!"... (Musa) asasının, sanki çevik 

bir yılan gibi hareket ettiğini görünce, geri 

dönüp kaçtı ve arkasına bakmadı... "Yâ 

Musa, korkma! Muhakkak ki benim katımda 

Rasûller korkmaz!" 

11-) İlla men zaleme sümme beddele hüsnen 

ba`de suin feinnİY Ğafûrun Rahıym; 

"Ancak (nefsine) zulmeden müstesna! 

(Zulümden) sonra yaptığı kötü davranışı 

düzelten kişi için ise ben Ğafûr`um, 

Rahıym`im."  
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"EL METİYN..." 



Tüm Efâl âlemini ayakta tutan. Metîn... 

Sağlamlığı oluşturan. Metanet, direnç veren!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Hz. Bureyde radıyallahu anh'tan anlatıldığına 

göre, "Ölünce, kabrinin üzerine iki yaş çubuk 

konmasını tavsiye etmiştir."" 

(KÜTÜB-İ SİTTE/5439) 

 

 

"ÜSTAD AHMED HULÛSİYE YÖNELTİLEN 

ÇEŞİTLİ SORU VE CEVAPLAR... 3/8" 

SORU:Bunun böyle olmadığı zaten makro 

beyin mikro evren sözüyle gayet açık. Ayırmak 

mümkün değil zaten, ayrı düşünmekte 

mümkün değil. 

ÜSTAD: Sıralı falanda değil. işte öyle birşey. 

Hisset onu. hissediyorsan hissedersin zaten 

bunu. Bilgi sıralamasıyla anlaşılacak bir olay 

değil bu. 

Şimdi, Frekanslar frekansları etkileyerek 

frekansları guruplar haline sokuyor. Frekans 

gurupları meydana getiriyor. Bunun da çok 

basit bir örneğini şöyle anlatayım size, şimdi 

beyin oluşurken her bir hücre farklı bir frekansa 

sahip olarak var oluyor. Fakat dışardan gelen 

mesela gözümüze hitap eden ışınlar, sürekli 

gelerek belli bir gurup hücreyi belli bir frekansa 

formatlıyor! (yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Haklıysan hiç korkma ! Hak seni korur.." 

Hz.Ali (r.a) 

 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/sorularvecevaplar3.html


"Varoluş gayesi, dinsel söylemleri takibe 

almak, kelimelerini ince eleyip sık dokumak, 

hakikat diye öne sürülen konuları eleştirmeden 

yaşamak olmalıdır." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
 

İbn-i Arabi'i Anlamak...  
İbn-i Arabi'yi Anlamak...  

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Allah'tan korkandan başka güvenilir kimse 

yoktur.." 

Hz. Ömer (r.a) 

 

"Sen içine dön, yalnız dışında meşgul olma. 

Çünkü sen cisminde değil, ruhuna insansın. " 

Hz. Muhyiddin Arabi  

 

http://blog.milliyet.com.tr/ibn-i-arabi-anlamak/Blog/?BlogNo=417620
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"Eğer hafif görürsen ALLAH'ın azabını,bir kibrit 

alevine yaklaştır parmağını.." 

İmam-ı Gazali  

 

"Davranış, herkesin kendi yüzünü gösterdiği bir 

aynadır." 

Goethe 

 

"Boş gezenler 

zengin bile olsa 

arkadaşları şeytan, 

kalpleri şeytanın konağı olur.." 

Hz. Hacı Bayram Veli 

 

"Sizler ilminizi ölülerden alırsınız, onlarda 

kendilerinden önceki ölülerden, biz ise ilmimizi 

hiç ölmeyecek olan DİRİ'den alırız." 

Babanzade Ahmed Naim'in mektubundan.  

 

"Müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli 

sanıyor." 

Nietzsche 

 

"Bu akşam ve hafta sonunda dikkat! 

Ay-Mars kavuşumunun ve ardından Ay-Neptün 

karesinin etkin olacağı Cuma akşam saatleri 

sert tartışmalara, yanılgılara ve yanlış 

anlaşılmalara davetiye çıkarıyor adeta. Bu 

akşam saatlerinden itibaren etkinleşecek ve 

yarın kesinleşecek Merkür-Uranüs-Plüton T-

karesi karşıt fikirler yüzünden güç çekişmeleri 

ve tartışmalara, sert açıklama ve beyanlara, 

yanlış algılanacak veya yerinde olmayan 



duygusal söylemler yüzünden gerginliklere 

sebep olabilir, dikkat! Pazar akşam saatlerinde 

Yengeç burcuna geçecek olan Ay, duyarlılık ve 

hassasiyetlerin tavan yapacağına işaret ediyor. 

Özel ve sosyal ilişkilerde dikkatli olmak 

gereken bir hafta sonu bizi bekliyor. 

Sağduyulu, akıllı ve temkinli olmakta fayda var. 

" 

Astrolog Öner Döşer 

 

Istanbul güzel bir h.sonuna 

başladı. Güneş bolca görülüyor. 

Düşey yönlü karışımla hava 

temiz. Öte yandan aynı karışım 

öğleden sonra yerel yağmur yapabilir. Sıcaklık 

25-26'larda. Yarın bol güneş var. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- @AhmedHulusi: 27. AN-NAML - Decoding 

The QURAN 

- @AhmedHulusi: 28. AL-QASAS - Decoding 

The QURAN 

- @AhmedHulusi: Did you know we are 

"Muhammadans!", What does "Muhammadan" 

mean?  

- Kur'an Çözümü by Free Share 

- BANA ÖNCELİKLE NE TAVSİYE 

EDİYORSUN ELF? 

- "@AhmedHulusi: AHMED HULÛSİ'NİN 1993 

YILINDA FLASH TV'DE YAYINLANAN HİTABI 

VE BAKIŞ AÇISI..." 

- "@AhmedHulusi: lütfen bu video sohpeti 

izleyin ve katılırsanız izlettirin." 

- 'Gelecekte zanlıların suçlu olup olmadığına 

beyin taramasıyla karar verilecek' 

- "Gezi Parkı'nda cuma namazı kılanları böyle 
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korudular" 

- "Elementlerin keşfedildiği ülkeler" 

- "Kuantum Düşünce Tekniği Nedir?" 

- Kur'an - Murat Hacıoğlu 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://t.co/XPxDAZdqyI
http://sufizmveinsan.com/fizik/kuantumdusuncetekniginedir.html
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