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51-) Ve iz va`adna Mûsâ erbe`ıyne leyleten 

sümmettehâztümul`ıcle min ba`dihi ve entüm 

zalimûn; 

Musa`ya kırk gece vadetmiştik de, siz de o 

süreçte buzağıyı (tanrı) edinmiştiniz, 

zâlimler olarak (nefsinize zulmetmiştiniz). 

52-) Sümme afevnâ anküm min ba`di zâlike 

le`alleküm teşkürûn; 

Bu olaydan sonra sizi affetmiştik belki 

şükredersiniz (değerlendirirsiniz) diye. 
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"EL MÜHEYMİN..." 

"Esmâ" mertebesinden açığa çıkanları kendi 

sistemi içinde koruyup sürdürendir (El hafizu 

ver Rakiybu ala külli şey)! Ayrıca, (emaneti) 

gözetip himaye eden, koruyan, emin, 

anlamlarına da gelir. "MÜHEYMİN"in türediği 

kök olan "el Emanet"in Kurân'daki fonksiyonel 

kullanılışı, semâların - arzın - dağların 

yüklenmekten imtina ettiği ve el Kurân'ın ikizi 

olan el İnsan'ın yüklendiği şeydir. Esas 

itibarıyla Esmâ mertebesi ilminin RUH adlı 

melek olarak şuuruna işaret eder. Ondan da 

yeryüzünde açığa çıkan insana yansır bu 

emanet! Yani, Hakikatinin, Esmâ özellikleri 

olduğu şuurunu yaşamak! Bu da Mu'min 

ismiyle ortak çalışır. RUH adlı melek (kuvve) 

dahi, Esmâ mertebesinin sonsuz sınırsız 

özelliklerine imanın kemâliyle Hayy ve 

Kayyum'dur! Çünkü o dahi "şe'n" olarak vücud 



sahibidir!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

" Kırk yaşındaki insandan çeşitli belalar, 

hastalıklar, cüzzam, baras ve benzeri 

hastalıklar önlenir. Elli yaşına giren kişiye 

Allah'a kendini verme yeteneği bahşedilir. 

Altmış yaşında olanın hesabı gayet kolay ve 

hafif görülür, yetmiş yaşına gireni Allah ve 

gökteki melekleri sever, seksene ayak basanın 

sadece sevapları yazılır, günahları yazılmaz, 

doksan yaşındaki ise yeryüzünde, hem kendi 

namına hem de çoluk çocuğu namına artık 

Allah'ın bir esiri sayılır (kendisinden hesap 

sorulmaz)." 

"Ramuz'ül E Hadis" 

 

 

"BEYNİN ÖTESİNDE RUH DİYE AYRI 

BİRŞEY YOK... [-1] 

Sende zahir kelimesi, gözünün gördüğüne, 

batın kelimeside gözünün görmediğine diye 

şartlandın. Halbuki ne diyor? Zahir ve batın 

aynı şeydir diyor. E o zaman ne çıkar bundan? 

Zahir dediğin şey batındır. Dolayısı ile 

esasında senin batın dediğin şey zahirde 

gördüğündür. Çünkü zahir ve batın aynı tektir. 

O gördüğün gerçekte zahir ve batın diye iki 

ayrı şey değildir fakat beyin, gelişme 

sürecindeki yanlış şartlanması ve 

programlanması dolayısı ile zahir ve batın aynı 

şey olmasına rağmen bunu ikiye bölüyor iki 

ayrı şeymiş gibi sana sunuyor. İşte daha önce 

yazmış olduğum Resulullah'ın hadisinde 

bahsettiği, "RUHLARINIZ BEDENLERİNİZDİR" 

sözünün sırrı ve açıklaması burada. Yani 

bedenin-beynin ötesinde bir ruh diye ayrı 

birşey yok! Sadece dönüşme var... Beyin 

ayrıca dalga üretiyor. Üretiyor ama dalga 



yapıyı üreten beyin aslında zahir değil batın 

denen şeyin ta kendisi. Çünkü zahir ve batın 

aynı tek şey. Fakat işte o beyin veri tabanının 

yetişme sürecindeki kabulleri otomatikman 

kafamız da batın ve zahir ayırımını çıkartıyor. 

Dolayısıyla esasında varlık aleminde zahir 

olanlar ve batın olanlar diye iki şey yok. Bizim 

beynimizden kaynaklanıyor zahir ve batın. 

Böyle bir ayrım yaptığı içinde isimleri ayırmaya 

gidiyoruz ve o şekilde anlıyoruz.  

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 

 

"AŞK ne tenzihtir, ne teşbih ne tevhittir. AŞK 

AŞK tır, kendisidir." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI 

AÇIKLIYOR 
Ahmed F. Yüksel 
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""Fikri fikrinizle uymayan insanla, fazla meşgul 

olmayınız.. Fikirde ki ayrılık kolay giderilmez." " 

Hz. Ali (r.a) 

 

"Yeryüzünde yürüyen nice kişi vardır ki yer 

onlara lanet okumakta. Onun üzerine secde 

eden kaç kişinin secdesini kabul etmemekte. 

Ne dua edenler var ki duaları dildeki sözlerinin 

ötesine geçmez , düşünceleri de yerini bulmaz. 

Buna karşılık havralarda ve kiliselerde ne çok 

sevgili veli var! Namazlarda ve mescitlerde de 

bir çok buğzedilen düşman var! Namazlarda ve 

mescitlerdeki bu düşman , havralarda ve 

kiliselerde ki veli için amel ettiği halde, kendi 

için amel ettiğini sanır. " 

İbn Arabî Risalele (3-226)  

 

"Akılsız, yüzü güzele; Akıllı, gönlü güzele tâlip 

olur. Zaman yüz güzelliğini tüketir ama gönül 

güzelliğini artırır. " 

Hz. Mevlana 

 

"Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür. 

" 

Yunus Emre 

 

"Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik, bu 

dünyadan istediğimiz gibi de gidemeyiz... " 

Ömer Hayyam 

 

"Her şeyde güzellik vardır, ama herkes 

görmez. " 

Konfüçyus 



 

"Benim istediğimi, Allah istemiyorsa konu 

kapanmıştır.. " 

Necip Fazıl Kısakürek 

 

İstanbul yine 13 derece, normalin 

3 derece altı, neyseki güneş var. 

Öte yandan poyraz biraz üşütür. 

Yani yine kafa karıştırıcı bir hava, 

kıyafetlere dikkat. C.tesiye geçişte gece yağış 

ihtimali var.  

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 

- @haykavi: Fazıl Say v onun gibi işin aslını 

araştıranları kafir v alaycı ilan etmeden onlara 

cevap verebilecek TEK kaynak :  

- Akrep Burcunda Ay Tutulması ve BİZ 

- Michio Kaku: BeyinNet ! Beyinlerarası iletişim 

kurabiliymiyiz 

- Tablette Gazete 

- Fazıl Say’ın Cennet ve Cehennem 

tartışması... 

- Peygamber aşkına 1000 SMS... 2 

- '2013 doğal olayların doruk yılı olacak' 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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