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45-) Veste`ıynû BisSabri vesSalâti, ve innehâ 

lekebiyratun illâ alelhaşi`ıyn; 

(Varlığınızdaki Esmâ kuvvesine dayanarak) 

sabredin ve ona yönelerek (salât ile) yardım 

isteyin. Allâh`a haşyet duymayanın 

benliğine kesinlikle bu iş ağır gelir! 

46-) Elleziyne yezunnûne ennehum mülaku 

Rabbihim ve ennehum ileyhi raci`ûn; 

O haşyet duyanlar, (nefslerinin Esmâ`sıyla 

hakikati olan) Rablerine (benliklerinin 

yokluğunu hissederek) ereceklerini 

düşünürler ve nitekim O`na dönerler!  
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"ER RAHIYM..." 

"Rahmân"daki sayısız özellikleri yoktan var 

kılan Rahıym özelliğidir! Potansiyeldeki 

özelliklerin seyrini oluşturma özelliğidir! Âlem 

sûretleri ile kendini seyir edendir! Bilinçli 

varlıkları, hakikatlerine erdirmek suretiyle; 

seyretmekte ve Esmâ'sı özellikleriyle 

yaşatmakta olanın, kendisi olduğu 

farkındalığıyla yaşatandır. "Ve kâne bil 

mu'miniyne Rahıyma = Hakikatine iman 

etmişlere Rahıym'dir" (33.Ahzâb: 43). Cennet 

diye işaret edilen yaşamın kaynağıdır. Melekî 

boyutun "var"lığını oluşturandır.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 



"Ben zülmü nefsime haram ettim." 

(Kutsi Hadis) 

 

 

"SEN OLMAYAN BENİ BENLENEREK 

OLMAYAN BENDEN OLAN BEN'E GİTMEYE 

ÇALIŞIYORSUN ??-2 

Senin beyninde holografik sisteme dayalı 

olarak makro ben mikro ben olarak beyninde 

mevcut. Holografik plakanın minik bir parçası. 

O minik parça olan, parçada ben diyen, makro 

ben. Dolayısıyla mikro ben, gerçek ben... Sen 

Ahmed dediğin ben'in varolmadığını idrak edip 

kendini o bende hissettiğin anda iman 

etmişsindir. Ama sen Sanki bir ben varmış gibi 

olmayan beni benlenerek, o olmayan benden 

olan ben'e gitmeye çalışıyorsun? Oysa makro 

ben'in ben diye kendini dillendirişi, mikro ben 

diye tanımladığımız şey zaten. Başka türlü ben 

deyişi yokki. İste bunu anlayıp kavrayıp O'nu 

hissetmen lazım... Bunu hissettiğin zaman 

iman etmişsindir. İman sende açığa çıkmış, 

iman kelimesiyle kast edilen şeyi 

yaşıyorsundur... Bu kişilik benini değil O ben 

olarak kendini hissedemiyorsan henüz imanın 

yok. Hissettiğin anda iman sende açığa 

çıkıyor, onu hissetmeyi kaybettiğin anda 

imanını kaybediyorsun. O hal ile ölürsen 

imansız gidiyorsun. İşte burada bütün mesele, 

imanı korumak. İmanla yaşamak. Bu imanı 

yaşadığın an ki hal zaten cennet halidir. 

Cennet diye tarif edilendir. Ama Zat cenneti 

diye tarif edilen cennet... Kendi hakikatini 

yaşama hali... Yoksa sen kendini bir birim 

olarak kabul ederek o birimi yok ederek bir 

yere varacağını düşünmen tek kelimeyle HAM 

HAYAL. Çünkü yoku yok ederek bir yere 

varamazsın çünkü yoku yok etmek mümkün 

değil... " 

Üstad Ahmed Hulûsi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


 

"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 

 

"Şüphesiz benim mutluluğum benim 

imanımdadır.!! Ve Şüphesiz imanım 

kalbimdedir.! Ve muhakkak kalbim ALLAH'a 

aittir..!" 

Hz. Ebu Bekir (r.a) 

 

"Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende 

de varken başkasını ayıplamandır." 

Hz. Ali (r.a) 

 

"Bir şeyi değiştirmek için çaba gösterin, 

değiştiremiyorsanız ona teslim olun." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI 

AÇIKLIYOR 
Ahmed F. Yüksel 
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"Şayet başınıza gelen musibet, cezalandırma 

mahiyetinde olmayıp, Allah’ın takdiri ile size 

yöneltilmiş ise, bu takdirde de büyük bir 

sevaba nail olursunuz. Ayrıca bu musibetler 

aracılığıyla kendinizin, Allah’ın inayet 

gösterdiği ve sınadığı kimselerden olduğunuzu 

öğenmiş olursunuz. Çünkü dünyadaki belalar, 

Allah’ın mümin kullarına verdiği 

çabuklaştırılmış nimetlerdir." 

İbn Arabî Risaleler(3-112,113) 

 

"Bedenine değil kendine değer ver ve gönlünü 

olgunlaştır! Çünkü kişi, bedeni kadar değil; 

Ruhu kadar insandır…" 

İmam GAZALİ Hz. 

 

"Mahzun olma bir kapının seddine; Allah açar 

bin kapı, bir yerine... " 

İmam-ı Rabbani k.s 

 

"İki şey mühimdir; Birincisi; okyanus gibi bol 

haysiyet İkincisi; elif gibi dimdik şahsiyet .!" 

Hz. Mevlana 

 

"Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri bir mescitte 

cemaatle namaz kıldıktan sonra bir müddet 

mescitte oturmayı arzuladı. Halk dağıldıktan 

sonra mescidin imamı ona yaklaşarak: -Efendi 

Hazretleri!.. Yiyeceğinizi nereden temin 

ediyorsunuz ve karnınızı nereden 

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


doyuruyorsunuz? diye sordu. Bâyezid-i 

Bestâmî Hazretleri ona: Biraz sabret, önce şu 

senin arkanda kaldığım namazı iade edeyim. 

Çünkü Allah’ın büyüklüğünü ve Rezzak sıfatını 

bilmeyen bir imamın arkasında namaz kılmak 

câiz değildir. " 

Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri 

 

"Ne Öğrendimse, Secdede Öğrendim… " 

İbni Sina 

 

"Vaktiyle bir ateşperest, oğlunu 

evlendirmektedir. Düğün günü çok koyun ve 

inek kesilir. Et kokuları mahalleyi sarar. Ancak 

evin bitişiğinde, Müslüman, dul bir kadın, dört 

yetimiyle yaşamaktadır. Hepsi de günlerdir 

açtırlar. Kadıncağız, düğün evinin kapısını 

çalıp, 'ateş' ister. " (yazının devamı...) 

 

İstanbul'a bahar tekrar geldi, 

bugün 20, c.tesi 23 derece. 

Pazar ise hava biraz bozabilir, 

hatta yağmur olasılığı bile var. 

Yazlık-kışlık yapmayın. P.tesi ise tekrar kış 

moduna giriyoruz. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Üstad AHMED HULÛSI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- BİLİNCİN ARINIŞI 

- BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI 

AÇIKLIYOR 

- @AhmedHulusi: 17. AL-ISRA - Decoding The 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/atesperest.html
https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/bilincinarinisi.htm
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QURAN 

- Gökyüzünde Bu Ay: NİSAN 2013 

- Haftaya Astrolojik Bakış-8 Nisan Haftası 

- MUSTAFA CECELİ - Türkiye Müzik Ödülü 

2013 

- İşte acının fotoğrafı 

- Beynin gizli güçleri 

- 10 Nisan yeni ay niyet çalışması 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.astrolojitelevizyonu.com/gokyuzunde-bu-ay-nisan-2013/
http://t.co/8MmUyj5cwN
http://www.youtube.com/watch?v=vc6NZvjAy8A&edit=vd
http://www.youtube.com/watch?v=vc6NZvjAy8A&edit=vd
http://www.ensonhaber.com/iste-acinin-fotografi-2013-04-12.html
http://holyharmony.wordpress.com/2009/03/06/beynin-gizli-gucleri/
http://nrlstyle.blogspot.com/2013/04/10-nisan-yeniay-niyet-calsmas.html?showComment=1365359963368
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

