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87-) Ve lekad ateynâ MûselKitâbe ve kaffeyna 

min ba`dihi BirRusuli ve ateynâ `İysebne 

Meryemelbeyyinâti ve eyyednahu 

Birûhılkudüs* efeküllemâ câeküm Rasûlün 

Bimâ lâ tehvâ enfüsükümüstekbertüm* 

feferiykan kezzebtüm ve feriykan taktülûn; 

Andolsun ki Musa`ya (Kitap) hakikat bilgisi 

verdik; ondan sonra da birbiri ardınca 

içinizden Rasûllerle takviye ettik. 

Meryemoğlu İsa`ya da beyyineler (hakikat 

bilgisinin apaçık tasdiki olan hâller) verdik. 

Onu Ruh-ül Kuds (Onda açığa çıkardığımız 

kuvve) ile teyit ettik. Nefsinizi yüceltmek 

uğruna, ne zaman hevânıza uymayan 

gerçekleri dillendiren Rasûller gelse, 

onların bir kısmını yalanlayıp, bir kısmını da 

öldürdünüz.  

2 - BAKARA 

[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!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Allah Teala Hazretleri insan suretinde olduğu 

halde, arş üzerinde bağdaş kurup oturmuştur. " 

(TEDBİRAT-I İLAHİYYE /S.313) Hadis 

 

 

"KUANTUM POTANSİYELDEN 

BAHSETTİĞİNDE BEYİNDEN SÖZ 



EDİLMEZ. BEYİN DİYE KONUŞTUĞUNDA 

DA KUANTUM POTANSİYELDEN SÖZ 

ETMEKTESİN. -2 

Şimdi az önce anlatmaya çalıştığım gibi, 

televizyon ekranı gerçekte milyonlarca 

pikselden oluşmuş. Arkadan gelen bilgi paketi 

o piksellerin her birine farklı bir bilgi ileterek 

sonuçta bizim gördüğümüz bir resmi 

oluşturuyor! Biz tek bir resim görüyoruz. Ve o 

resim her an değişiyor. Çünkü o piksellere 

gelen bilgi-data heran değişmekte. Şimdi, 

kuantum potansiyel her an bir dönüşüm 

halinde. Bir an bir bilgi çıkartma halinde, bi 

sonraki an başka bir bilgi yaratıyor. (yazının 

devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"4 - 14 Mayıs arasında doğmuş olanlar, 

önümüzdeki 1 ay içinde önemli bir mantık 

hatası yapabilir. 

9 Mayıs'taki güneş tutulması nedeniyle, bu 

süreçte, boğa burcu olanlar (4 - 14 Mayıs 

doğumlular) verecekleri kararlara çok dikkat 

etsinler. 

Kesinlikle insanlarla tartışmaya girmesinler, 

düşüncelerinde, davranışlarında çok dikkatli 

olsunlar. " 

Üstan Ahmed Hulûsi/ Twitter'dan mesajlar 

 

"Allah 'Amin' diyen kullarını mahcup etmez." 

Ahmed F. Yüksel 

 

http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/kuantumpotansiyel2.html
http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/kuantumpotansiyel2.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


 
Bellek-zaman ve sezgi  
Bellek-zaman ve sezgi  

 
Sanal Duvarlar  

Sanal Duvarlar  

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Ey Gönül! Nokta deyip de geçme!.. Bazen 

kötü bir şeylerin bitmesini sağlar, Bazen de 

biten kötü şeylerden sonra yeni bir şeylerin 

başlamasını.. Sakın nokta deyip de geçme! 

Düşün bir; ''Benimle olur musun'' ile ''Benimle 

ölür müsün'' arasındaki farkı doğuran değil 

midir nokta?.. " 

Hz. Mevlana 

 

"-(Bu makamda) ilk durumumda yanıldım: 

Allah’ı andığımı sanıyordum; gördüm ki O beni 

anıyor, ben O’nu anmadan önce. O’nu 

http://blog.milliyet.com.tr/bellek-zaman-ve-sezgi/Blog/?BlogNo=413855
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http://blog.milliyet.com.tr/bellek-zaman-ve-sezgi/Blog/?BlogNo=413855
http://blog.milliyet.com.tr/sanal-duvarlar/Blog/?BlogNo=412734
http://blog.milliyet.com.tr/sanal-duvarlar/Blog/?BlogNo=412734
http://blog.milliyet.com.tr/sanal-duvarlar/Blog/?BlogNo=412734
http://blog.milliyet.com.tr/bellek-zaman-ve-sezgi/Blog/?BlogNo=413855
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/bellek-zaman-ve-sezgi-21425
http://blog.milliyet.com.tr/sanal-duvarlar/Blog/?BlogNo=412734
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/sanal-duvarlar-20707
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


arzuladığımı ve O’nu tanıdığımı 

zannediyordum; gördüm ki ben bu hususta 

marifet kesbetmeden O beni tanıyor 

(marifetine mazhar kılıyor). O’nu sevdiğimi 

sanıyordum; gördüm ki ben O’nu sevmeden O 

beni seviyor, benim mahabbetimden önce 

O’nun mahabbeti tecelli ediyor. O’na kulluk 

ettiğimi zannediyordum; gördüm ki 

yeryüzündeki mahlûkatı benim emrime vermiş. 

" 

Bâyezid-i Bestâmî 

 

"İman hem nurdur hem kuvvet'tir. Evet hakikî 

imanı elde eden adam kâinata meydan 

okuyabilir. " 

Bediüzzaman Said Nursi 

 

"Kişisel Gelişim Yaşamımda edindiğim en 

büyük bilgi şudur: Kendi kendine yardım 

etmeyi bilmeyene, hiç kimse yardım etmez. " 

Pestalozzi 

 

"- Gel oğlum. Kalk bakalım tahtaya, sana bir 

sorum var. 

- Buyrun, sorun öğretmenim 

- Canlılar kaça ayrılır? 

- Dörde ayrılır öğretmenim. 

- Bana yanlış gibi geldi ama say bakalım.. 

- Bitkiler, Hayvanlar, İnsanlar, Çocuklar. 

- Çocuklarda insan değilmi oğlum? 

- Haklısınız, o zaman canlılar üçe ayrılır 

öğretmenim 

- Peki, şimdi yeniden say bakalım.. 

- Bitkiler, Hayvanlar ve çocuklar.. 

- Oğlum insanlara ne oldu? 

- Kalplerinde sevgiyi yeşertip düşünebilenleri 



hep çocuk kaldılar, diğerleri de hayvanlaştılar 

öğretmenim ... " 

Nazım Hikmet Ran 

 

"2013 Mayıs Ayı Karakteristikleri... 

4 -5 Mayıs günleri Şiron, Neptün, Ay Balık 

burcunda: Zaten kendini anlatıyor..." (yazının 

devamı...) 

Astrolog Nuran Tuncel 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Üstad AHMED HULÛSI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- BİLİNCİN ARINIŞI 

- BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI 

AÇIKLIYOR 

- @AhmedHulusi: 18. AL-KAHF - Decoding 

The QURAN 

- Gökyüzünde Bu Ay: NİSAN 2013 

- @Galatasaray: "Herşey unutulur hatıralar 

kalır, Size her MAYIS bizi hatırlatır." 

- Gıybet Öyle Bir Fitnedir ki ... AH 

- Gülen'in Erdoğan'a bu sözleri çok 

konuşulacak! 

- Gezegenler ve Çakralar 

- Öner Döşer'in 6 Mayıs haftasına ait 

yorumlarını Astroloji Televizyonu'ndan 

izleyebilirsiniz... 

- Akışa İzin: Sırrın Sırrı  

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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