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49-) Ve iz necceynaküm min ali fir`avne 

yesumûneküm sûel azâbi yüzebbihune 

ebnâeküm ve yestahyûne nisâeküm ve fiy 

zâliküm belâun min Rabbiküm azıym; 

Sizi Firavun ailesinden de kurtarmıştık, ki 

size en kötü azabı yaşattırıyorlardı. Erkek 

çocuklarınızı boğazlayıp, kadınlarınızı 

hayatta bırakıyorlardı. Rabbinizin azametli 

bir belâsı içindeydiniz. 

50-) Ve iz feraknâ Bikümul bahre 

feenceynâküm ve ağraknâ âle fir`avne ve 

entüm tenzurûn; 

Varlığınızdaki Allâh Esmâ`sı kuvvesinin 

açığa çıkartılmasıyla denizi yarıp sizi 

kurtarmış; Firavun ailesini ise size bakıp 

dururken boğmuştuk!  
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"ES SELÂM..." 

Yaratılmışlara (beden ve tabiat kayıtlarından; 

tehlikeden; boyutlarının kayıtlarından) selâmet 

ihsan eden, yakîn hâlini oluşturan; iman 

edenlere "İSLÂM"ın hazmını veren; Dar'üs 

Selâm (hakikatimize ait kuvvelerin tahakkuku) 

olan cennet boyutu hâlinin yaşamını meydana 

getiren! Rahıym isminin tetikleyerek açığa 

çıkardığı isim - özelliktir! "Selâmün kavlen min 

Rabbin Rahıym = Rahıym Rab'den "Selâm" 

sözü ulaşır (Selâm ismi özelliğini Rableri olan 

Esmâ hakikatlerinden açığa çıkan yolla 

yaşarlar)!" (36.Yâsiyn: 58).  

Üstad Ahmed Hulûsi 



 

" İmân edenin kâlbi bütün dünya ehli, dünya 

malı, mülkü ve lezzetinden soğur. Bunlardan 

hiçbir zevk almaz. Dünya dostlarından ve 

kendi ahpablarından sebepsiz ve kendi 

yabancılık duymaya başlar. O imân eden, bu 

nûrun indiğini işte bunlarla bilir. " 

(HADİS) 

 

 

"MEVLANA'NIN DÜNKÜ AHMED SÖZÜ 

GAFLETLE SÖYLENMİŞ BİR SÖZDÜR... -2 

Şimdi burda bir nokta var, Hakikatı 

Muhammedi, ayet diyor ki; Ya Muhammed 

benim Hidayet etmediğime sen Hidayet 

edemezsin. Şimdi bu hitap nerden geliyor? Bu 

hitap esma mertebesinden geliyor esma 

mertebesinin hitabı. Esma mertebesinin Hz. 

Muhammed'in beynindeki yansıması. Esma 

mertebesi Resulullah'ın hakikati. Fakat 

Resulullah'ın hakikati olan esma mertebesi 

Resulullah'ın birimselliğini meydana getirdiği 

gibi aynı şekilde o kemâlâtı derece derece 

yansıtacak diğer varlıklarıda meydana 

getiriyor. Eğer böyle bir varlık meydana 

getirmemiş böyle bir fıtrat oluşturmamış olsa, o 

zaman Resulullah'tan yayılan Nur orda 

yansımaz. O cam olur, sırlanmamıştır sır elde 

etmemiştir. Sırrı elde etmediği için cam 

hükmündedir. Resulullah'tan yayılan Nur onun 

içinden geçer gider ama yansımaz. Etrafı 

aydınlatmaz. Ama eğer Resulullah'tan yayılan 

Nur sırlanmış bir cama vurursa, o zaman o 

cam aynen ışığı yansıtır, dışardan görende o 

cam Resulullah'tır der. Resulullah değildir. O 

sırlı camdır. O Resulullah'a iman etmiş ve 

bunun gereğini yaşayan ve Resulullah'ın 

nuruyla ayakta duran bir kişidir. AbdulKadir 

Geylani de böyledir, AbdulKerim Ciyli de 

böyledir, diğer bildiğin büyük velilerde böyledir, 



hepsi Resulullah'ın nuruyla nurlanarak 

parlayan zevattır. Hakikatından alır, ama 

hakikatından aldığı şey, Hakikati 

Muhammedi'nin nurudur... O DÜNKÜ AHMED 

TABİRİ GAFLETLE SÖYLENMİŞ BİR 

SÖZDÜR. O DÜNKÜ AHMED DEĞİL, 

BUGÜNKÜ AHMED'TİR. BÜGÜNDE AYNI 

AHMED'TİR. Anlatabildim mı olayı? Yani 

hepimiz aynı boyutta ve aynı yerde yaşıyoruz, 

fakat biz yani beynimiz algılamamız gözümüzle 

sınırlandığı içindir ki aramızda yaşayan 

Resulullah'ı göremiyoruz... O RESULLAH'IN 

NÛR'U BÜGÜN BAŞKA BİR SÛRETLE ÇIKIP 

KONUŞUYOR OLMAZ. SÛRETİYLE 

SİRETİYLE AYNI RESULULLAH'TIR VE 

AYNEN DEVAM EDİYOR....  

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 

 

"Kimi duygular kolayca tanımlanabilirken, 

bazıları ise hiç tanımlanamaz." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI 

AÇIKLIYOR 
Ahmed F. Yüksel 
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"Ne zaman “İnsan-ı Kâmil” ahirete intikal eder, 

dünyada velî kalmayacak olursa dünya harap 

olur…" 

Muhyiddin İbni Arabi 

 

"Bâyezid-i Bestâmî (k.s.a.) hazretleri ahirete 

teşrif ettiği gün, Allâh (C.C.) "Yâ Bâyezid! Bana 

ne getirdin?" diyor. Bâyezid de "Tevhid'i 

getirdim" diyor. Tekrar Allâh (C.C.) "Yâ 

Bâyezid! Bana ne getirdin?" sorusunu 

tekrarlıyor. Bâyezid de yine "Tevhid'i getirdim" 

diyor. Allâh (C.C.) üçüncü olarak Allâh (C.C.) 

"Yâ Bâyezid! Bana ne getirdin?" sorusunu 

sorunca Bâyezid hazretlerin (k.s.a.) sağlığında 

şirk yapıp yapmadığını öğrenmek için, geçen 

ömrünü gözden geçiriyor ve: "Tevhid, tevhid, 

tevhid getirdim." cevabını veriyor. Bunun 

üzerine Allâh (C.C.) "Filan zaman ağzımı süt 

yaktı demiştin. Senin ağzını Ben mi yaktım, süt 

mü yaktı?" diye buyurmuştur. Görüyoruz ki her 

ân ve her zerrede fâil-i mutlak Allâh'dır (C.C.). 

İşte bunu bilmek her yerde Allâh'ı (C.C.) ve 

Azamet-i Kibriyâ'sını görmek Tevhîddir... 

Gaflete düşüp de: "ben yaptım, ben ettim, 

veyahut filan yaptı" dersek gizli şirk yapmış 

oluruz... " 

(El-Hikemu'l Atiye Şerhinden alıntı) 

 

"Dağ tepesinde bir çam olamazsan, vadide bir 

çalı ol; Fakat oradaki en iyi küçük çalı sen 

olmalısın. 

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


Çalı olamazsan bir ot parçası ol, bir yola neşe 

ver; Bir misk çiçeği olamazsan bir saz ol; Fakat 

gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın. 

Cadde olamazsan patika ol; 

Güneş olamazsan yıldız ol; 

Kazanmak veya kaybetmek ölçü ile değil; Sen 

her neysen, onun en iyisi ol.” " 

Douglas Malloch  

 

"BİR DAĞCI HİKAYESİ... 

Himalayar’ın zirvesine tırmanan iki dağcı kamp 

yerlerine tırmanabilmek için büyük gayret 

gösteriyorlardı... Çok soğuk bir hava vardı... 

Donma tehlikesi yaşıyorlardı..." (yazının 

devamı...) 

 

İstanbul, bugün de kıyafetleri 

kalıncalarından seç, yarın çok 

ısınmasa da güneş görülür. 

Bugün 10-11 derecelik sıcaklık 

sert rüzgarla üşütür. Yarından itibaren ısınır 

ama pazara kadar 15'in üstü yok. 

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 

QURAN 

- Gökyüzünde Bu Ay: NİSAN 2013 

- ŞİFRENİZİ UNUTUN: GELECEK, 

“DÜŞÜNSEL ŞİFRE”DE 

- Akrep Burcunda Ay Tutulması ve BİZ 
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- "Roman okumak beynimizi geliştirir mi? 

- İnfografik ve foto galerilerle GDO hakkındaki 

sorularınızın yanıtı burada 

- Dünyanın en büyük optik teleskopu olacak 

TMT, 13 milyar yıl öncesine uzanacak 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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