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40-) Yâ beniy isrâil`ezkürû nì metiyelletiy 

en`amtü aleyküm ve evfû Biahdiy ûfi 

Biahdiküm ve iyyaye ferhebûn; 

İsrailoğulları (dedim)... Size bağışladığım 

nimeti hatırlayın ve verdiğiniz sözü yerine 

getirin, ki ben de size olan (varoluşunuzdaki 

hilâfet) sözümü yerine getireyim. Yalnız 

benden çekinin! 

41-) Ve âminû Bimâ enzeltü müsaddikan limâ 

me`aküm, ve lâ tekünû evvele kâfirin Bih* ve lâ 

teşterû Biâyâtiy semenen kaliyla* ve iyyaye 

fettekun; 

Ve iman edin sizde olanı (Tevrat`ı) tasdik 

eden, indîmizden inzâl ettiğimize (Kurân`a). 

O gerçeği inkâr edenlerin ilki olmayın. 

Varlığınızdaki (B sırrı kapsamındaki) 

işaretlerimi (Esmâ`nın açığa çıkış kuvvelerini) 

az bir dünya değerine değişmeyin. Benden 

korunun! 

42-) Ve lâ telbisülHakka Bilbatıli ve 

tektümulHakka ve entüm ta`lemûn; 

Gerçeği (Hakk`ı), aslı olmayana (bâtıla) 

karıştırmayın! Bildiğiniz hâlde gerçeği 

gizliyorsunuz!  
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"ALLÂH..." 

Öyle bir isimdir ki... "Ulûhiyet"e işaret eder! 

"Ulûhiyet" hem "HÛ" ismi ile işaret edilen 

"Mutlak Zât" anlamını içerir; hem de "Zatî" İlim 

mertebesinde, ilmiyle ilmini seyir anlamında 

oluşmuş, "nokta"lar âlemlerini, her bir "nokta"yı 



oluşturan kendine özgü "Esmâ" mertebelerine 

işaret eder! "Zât"ı itibarıyla, "şey"in ayrı, 

"Esmâ"sı itibarıyla "şey"in aynı olan Allâh 

ismiyle işaret edilen; âlemlerden Ğaniyy ve 

benzeri olmayandır! Bu yüzdendir ki, "şey"i ve 

fiillerini Esmâ'sıyla yaratan Allâh ismiyle işaret 

edilen, Kur'ân-ı Kerîm'de "BİZ" işaretini 

kullanmaktadır. "Şey"de kendisinin gayrı 

yoktur! Bu konuda çok iyi anlaşılması gereken 

husus şudur: "Şey"den söz ettiğimizde "şey"in 

zâtı derken onun varlığını oluşturan "Esmâ 

mertebesinden" söz ederiz. "Şey"in zâtı 

hakkında tefekkür edilir, konuşulur. Allâh 

adıyla işaret edilenin Zâtı hakkında ise 

konuşmak muhaldir; yani kesinlikle 

olanaksızdır! Çünkü Esmâ özelliğinden 

meydana gelmişin, mutlak Zât hakkında fikir 

yürütmesi, "vahiy" yollu gelmiş bilgi ile dahi 

olsa -ki bu da olanaksızdır- mümkün olmaz! 

İşte bunu anlatmak sadedinde yolun sonu 

"hiç"likte biter, denmiştir! " 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Allah Taala, Salih bir kulu hürmetine, 

komşusu olan yüz hane halkını bela ve 

müsibetten korur." 

Hadis 

 

 

"İLMİN OLUŞTURDUĞU FARKINDALIK... 

Nasıl dünyanın içinde ortada bir ateş katmanı 

var, bunun üstü çesitli katmanlarla kaplı, aynı 

şekilde de senin içinde bir hakikat noktası var, 

o hakikat noktası, çeşitli Şartlanmalar ve değer 

yargıları kabuklarıyla örtülmüş. Bu İLİM lazer 

ışığı gibi şak diyor biryerden deliyor, bütün o 

katmanları geçip içindeki sana hakikat 

noktasını fark ettiriyor. Görüyorsun kendi 



içindeki hakikat noktasını, idrak ediyorsun 

kavrıyorsun iman ediyorsun artık o iman sana 

nasip olmuşsa. Ama lazer ışığı kesiliyor ve sen 

o kabuklarla kalıyorsun. O kabuklar 

kalkmadıkça o kabuklar kalkıp içindeki enerji 

ışık seni ihata etmedikçe içinde öz noktanda 

onun olması hiçbirşey ifade etmiyor... 

Dolayısıyla bunu gördükten sonra olay yeni 

başlıyor, başlaması mümkün olanlar için... " 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Beyin hakkındaki son açıklamalarıma 

dayanan bu blog yazısını "OKU"dunuzmu? 

http://blog.milliyet.com.tr/beyniniz-bilimle- 

oyunlarini-acikliyor/Blog/?BlogNo=408491" 

Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar 

 

"Epifizdeki salt/yüksek enerjiyi hissetmeye 

çalışın." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI 
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"İnsanlar daima başka bir yerde ve idrakte 

olmayı isterler. Neden?" 

Günün Sorusu 

 

"(Rüyada) hayvanların temsil ettiği bazı 

vasıfları anlatalım: -Kaplan; kendini 

beğenmişliği, kibri belirtir. -Aslan; 

böbürlenmeyi ve halka karşı büyüklük 

satıldığını gösterir. -Ayı; öfkeyi temsil eder. Eli 

altında bulunanlara üstünlük gösterişini anlatır. 

-Kurt; araştırmadan, helal, haram, şüpheli… 

Ne olursa olsun, ele geçenin yendiğini gösterir. 

-Köpek; dünya sevgisini anlatır. -Domuz; 

çekememezliğe, kinciliğe, hırsa delildir. Şehvet 

düşkünlüğünü gösterir. -Tavşan; yapılan dünya 

işlerinde hileciliği, kandırıcılığı gösterir. -Tilki 

de aynı olup, tavşanda gaflet daha fazladır. -

Pars görmek, cahilce bir gayrete sahip olmaya 

delildir. Aynı zamanda baş olma sevgisine de 

işarettir. -Kedi, cimriliği, nifakı temsil eder. -

Yılan; yalancılığa, dille halka eziyet ettiğine, 

insanlara karşı düşmanlığa, gıybet yapıldığına 

işarettir. ... -Akrep; koğuculuğa, alaycılığa, onu 

bunu ayıplamaya delildir. -Eşek arısı; dille 

gizliden insanlara eziyet edildiğine işaret eder. 

Bir Hak yolcusu, rüyada bu eziyetli mahlukatla 

cenk ettiğini, galip gelemediğini görürse; 

ibadete, zikre devam etsin. Taa onlara galip 

gelip, kahra uğratıncaya kadar devam etmeli. 

Beşeri sıfatlardan kurtulmalı. Keza, o yırtıcı 

hayvanları kahredip, tamamen yok ettiğini 

görürse; hataları bırakmış, kötülük etmiyor 

demektir. " 

A.K. GEYLANİ Hz.(Sırr’ül-Esrar) 

 

"Kutuplar içinde İsevîler, Musevîler, 

İbrahimîler, Yusufîler ve Nuhîler var. Her kutup 

varis olduğu Nebînin mertebesine göre bir 



mertebeye iner. Ama hepsi de Hz. 

Muhammed’in sav. kandilinden ışık alır. Bu 

kandil hepsini kuşatmıştır. Kutuplar marifetleri 

itibariyle birbirlerinden üstündürler. " 

İbn Arabî Risaleler(3-25) 

 

"Hayatınızın kalitesini, hayatınızdaki insanların 

kalitesi belirler." 

M. Longston 

 

İstanbul'un bu sabahki baharı 

serin, güneş var ama serin. 

Isınma gün ortalarında, 15-16 

dereceye çıkar. Yarın ise 

çoğunlukla gün ortalarında olmak üzere yağış 

var. Cuma-c.tesi ılık ve güneş var. 

Havayı Koklayan Adam 
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