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6-) İnnelleziyne keferu sevâun aleyhim 

eenzertehum em lem tunzirhum lâ yu`minûn; 

Hakikati örten - inkâr edenleri uyarsan da 

uyarmasan da fark etmez, iman etmezler! 

7-) HatemAllâhu alâ kulûbihim ve alâ 

sem`ihim, ve alâ ebsarihim ğışavetun, ve 

lehum azâbün azıym; 

Allâh, onların, beyinlerindeki hakikat 

algılamasını kilitlemiştir; basîretleri 

perdelidir. Yaptıklarının sonucu olarak feci 

bir azabı hak etmişlerdir.  

 

2 - BAKARA 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

ET TEVVAB... 

Hak ve hakikati algılatıp kavratarak, o birimin 

kendi hakikatine dönüşünü oluşturan. Tövbeyi 

yaşatır. Yani, birime yaptığı yanlışlardan 

dönmeyi ve verdiği zararları gidermeyi nasip 

eder. Bu isim özelliği açığa çıktığında Rahıym 

isminin özelliğini tetikler. Sonuçta kişinin 

hakikatinin getirisi olan güzellikleri ve 

müşahedeyi yaşatır.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

""Ben Allah'tanım, Mu'min'ler de Ben'dendir"" 

(Hadîs) 

 

 

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


"KALP VARLIĞIN HAKİKATIYLA İNSANIN 

KONTAK NOKTASIDIR - (2) 

Şimdi beyinde ya da kafadaki 7. şakra kozmik 

yapıyla bağlantı kurma noktası denen şey 

aslında olayın dışsal afaki yönüdür. Onun orijin 

aslı hakikati geliş kaynağa tam aksine içteki 

kalp noktasıdır. Esma mertebesinden gelen 

kalpten gelir beyine yansır bilinçte açığa çıkar 

ve beyinde açığa çıkan bu kuvve beyinden 

ruha yüklenir. Ruhun yaşam boyutu beyin 

tarafından oluşturulan insanın ölüm ötesi 

yaşamı ruh, afaki dünyada yer alan bir olaydır. 

Ve bu afaki boyut sonsuza kadar devam eder. 

Dolayısıyla beyindeki o tepe nokta, yayma 

noktası, tamamen afakla alakalı bir birşeydir. 

Esasında Allah'tan geldi Allah'a gidiyor denen 

olay, salt esma mertebesinden gelip..." 

(yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

"Orbitofrontal korteks'in açık oluşu, epifizin 

hazır halde olduğunun, açığa çıkabileceğinin 

işaretidir." 

Ahmed F. Yüksel  

 

 
Gönülleri ihsan ile avlamak hakkında 

hikaye 
Ahmed F. Yüksel 

 

 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/kalp2.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
http://blog.milliyet.com.tr/gonulleri-ihsan-ile-avlamak-hakkinda-hikaye/Blog/?BlogNo=406373
http://blog.milliyet.com.tr/gonulleri-ihsan-ile-avlamak-hakkinda-hikaye/Blog/?BlogNo=406373


 

 

 

"Zerre küllün aynası" kelamı ile ne anlatılmak 

isteniyor?. 

Günün Sorusu 

 

""Allah'ın dini öyle bir hale getirilmiş ki, tersine 

çevrilerek giyilen elbiseye dönmüş."" 

Hz. Ali 

 

"İşimiz Allah'a kalmışsa , olmuş bil." 

Şems-i Tebrizi 

 

"Yanımda kimse olmadığından değil 

yalnızlığım, yalnız olduğumu söyleyeceğim 

kimse olmadığından yalnızım ben." 

Hz. Mevlana 

 

"If you wish to understand the Universe, 

think of Energy, Frequency and Vibration. 

95% of the universe's mass, dark matter, at 

present is invisible to our senses and internal 

instruments... These are vibrational 

frequencies just like everything else you are 

capable of perceiving, and you are capable of 

translating these frequencies to an 

understandable form as well. The first step is 

to know and accept that all mass is nothing but 

a vibration; nuclei with electrons orbiting 

around them at a rate of speed creating 

centripetal force..." (türkçesine git...) 

Nikola Tesla 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/enerjifrekans.html
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


 

"Üstün insan kendini bulmağa çalışır. Küçük 

insanlar ise başkalarını arar." 

Konfüçyüs 

 

İstanbul'da bahar geri geldi ama 

cuma-c.tesi tekrar kış var. Bugün 

16 derece, parçalı az bulutlu. 

Yarın yerel yağışlı, perşembe ise 

biraz bulutlanır, 21-22 dereceye çıkar. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Ü stad AHMED HULÛSI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- BİLİNCİN ARINIŞI 

- Vücut Frekansınızı biliyor musunuz? 

- 3 ayrı şey: sevgi sözleri, aşağılama sözleri ve 

ilgisizlik Su'ya bunu yapabiliyorsa bize ne 

yapmaz 

- Limbik Sistem 

- Dünyada bir ilk 

- Güzel Bir Yaşam İçin 

- Bir Rüyadayım İsmi Mana Olan 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/bilincinarinisi.htm
http://blog.milliyet.com.tr/vucut-frekansinizi-biliyor-musunuz--/Blog/?BlogNo=371169
http://t.co/SzoEKeH5Bm
http://t.co/SzoEKeH5Bm
http://t.co/SzoEKeH5Bm
http://t.co/dmwN9yExoU
http://www.haberturk.com/saglik/haber/828741-dunyada-bir-ilk
http://t.co/dmwN9yExoU
http://t.co/l2Ivx6g0G7
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

