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53-) Ve iz ateynâ MûselKitâbe velFurkane 

le`alleküm tehtedûn; 

Hani Musa`ya Kitabı (varlığın hakikati 

bilgisini) ve Furkan`ı (doğrularla yanlışları ayırt 

etme yetisini - bilgisini) vermiştik; gerçeğe 

yönelesiniz diye. 

54-) Ve iz kale Mûsâ likavmihî ya kavmi 

inneküm zalemtüm enfüseküm 

Bittihazikümül`ıcle, fetûbû ilâ Bâriiküm faktulû 

enfüseküm zâliküm hayrun leküm `ınde 

Bâriiküm fetâbe aleyküm, inneHU 

HUvetTevvaburRahıym; 

Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, 

buzağıyı kendinize (tanrı) edinerek 

nefslerinizdekine (hakikatinize) zulmettiniz! 

Bu yüzdendir ki Bâri`ye (varlığı kendi 

Esmâ`sından olarak özel bir yapıda yaratana) 

tövbe edin (varlığınızdaki kendisini inkâr edip, 

dışınızda tanrı edindiğiniz için) ve 

benliklerinizi öldürün! Bunu yapmanız Bâri 

indînde hayırlıdır, tövbenizi kabul eder. 

Muhakkak ki O, tövbe edeni affeden ve 

sonucunda rahmetini bağışlayandır."  
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"EL AZİYZ..." 

Karşı konulmaz güç sahibi olarak, dilediğini 

uygulayan! Tüm âlemlerde dilediğini karşı 

çıkacak güç olmaksızın yerine getiren. Bu isim 

Rab ismiyle paralel çalışan bir isimdir. Rab 



özelliği Aziyz özelliğiyle hükmünü icra eder!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

" Evde nasıl ki kandil karanlığı yırtar ve 

aydınlatıp eşyayı gösterir ise faydalı ilim de 

kalbi aydınlatacağından, perdeleri kaldırıp 

insanı mâsivâ (Allâh'dan başka her şey) dan 

uzaklaştırarak, Allâh'a yaklaştırır." 

Hadis 

 

 

"BEYNİN ÖTESİNDE RUH DİYE AYRI 

BİRŞEY YOK... [-2] 

Ezel ve Ebed, o da aynı. Ezel ve ebed aslında 

tek şeyi anlatıyor. Ezel ve Ebed; kişinin veya 

birimin veya varlığın, ezeli esma mertebesi. 

Ebedi de esma mertebesindeki varlığının 

sonsuza dek devam etmesidir... Ama biz ezel 

ve ebed derken buna bir zaman boyutu 

çiziyoruz ve orda kaybediyoruz meseleyi !!! 

Dolayısıyla olayı çok farklı ele almak olayın 

derinine girmek lazım. İşte basiretimizdeki 

eskilerin dediği gibi perdenin kalkması denen 

şey, basiretteki bu anlayışın düzelmesi, doğru 

anlayışa ulaşmak demek. Yoksa gözdeki 

kataraktı kaldırmak la basiret açılmıyor:) 

Bilmem Anlatabiliyormuyum olayı?  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Sana kolaylaştırılana bak; geleceğini gör! " 

Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar 

 

"Beyin hakkındaki son açıklamalarıma 

dayanan bu blog yazısını "OKU"dunuzmu? 

http://blog.milliyet.com.tr/beyniniz-bilimle- 
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oyunlarini-acikliyor/Blog/?BlogNo=408491" 

Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar 

 

"İlim bayrağımdır, nereye gitsem benimledir; 

kalbim ilim ile doludur, sanma ki boş bir 

sandıktır. " 

Hz. Ali (r.a) 

 

"İnsan dimağının ışığı, açığa çıkarttığı 

kelimelerdir. " 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI 

AÇIKLIYOR 
Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Bir Zorlukla Karşılatığında Sabret..! Çünkü 

Hiçbir Zorluk Yoktur ki, Arkasından Kolaylık 

Gelmesin..! " 

Hz. Osman (r.a) 

 

"Necid bölgesinden bir adam Rasûlullah’ın 

(s.a.v) yanına gelerek şöyle dedi: -Yâ 

Rasûlullah!.. Kuraklık yaşıyoruz, helak olduk, 
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Allah bize rahmetini ulaştırmadı. Allah’a dua et, 

bize yağmur yağdırsın… Bunun üzerine 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) dua etti. Adam 

gitti. Bol yağmur yağmış, o sene ihya 

olmuşlardı. Sonra ertesi yıl bir daha geldi ve 

dedi ki: -Yâ Rasûlullah!.. Bizim için Allah’a dua 

ettin, önceki senemiz ihya oldu. Bu sene için 

de dua et. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) 

şöyle dedi: -Kafirler gibi mi yağmur 

isteyeyim?.. Hayır, memleketine geri dön. Şu 

lafzın ihtiva ettiği sırlara bak!.. Rasûlullah 

(s.a.v) yağmurun, Allah katından belli bir 

ölçüye göre yağdığını ve bu talebin yağmurun 

belli bir ölçüyle yağması gerçeğine uygun 

olmadığını biliyordu. Bu yüzden: Kafirler gibi mi 

yağmur isteyeyim?.. diyerek bu talebi reddetti. 

Böyle bir talepte bulunan adamı bundan 

alıkoymaya yönelik öğüdünde nice ilimler 

gizlidir. Rahat, konfor ve maddi genişliğin 

devamlılığını kafirler topluluğuyla irtibatlandırdı 

ve müminin, nefsini zorluk ve sıkıntı ile rahat 

ve konfor arasında dolaştırdığını, bazen 

bolluğu, bazen de yokluğu yaşattığını dile 

getirmiş oldu. " 

Muhyiddin İbn Arabi "Rûhu'l Kuds"  

 

"Kahır ile lütfu bir yerde görmedikçe insan şirk-i 

hâfiden kurtulamaz. " 

Ahmed ibni Atâullâh (El-Hikemu'l Atiye 

Şerhi) 

 

"Allah'ım! Ya çektiğim sıkıntılara göre bana 

güç ver. Ya gücüm yettiği kadar sıkıntı!... " 

Fuzûlî 

 



"@GulKaynak: Baharın gelmesiyle zayıflamak 

isteyenlere gazetelerde verilen aspartamlı tatlı 

tariflerinden uzak duralım! Asidik ve sağlıksız 

olduğu gibi ,Aspartam kullanımı kilo vermenizi 

durduracaktır. Vücudu asit yoğunluğu ile 

zehirleyecek ve şişirecektir." 

@GulKaynak: 

 

"Ömür ağaç dalında savrulan bir yapraktır; Ne 

kadar genç olursan ol sonun kara topraktır..! " 

N.F.K 

 

İstanbul'da üşüyenlere müjde, 

gelecek hafta 18-20, ara ara 20 

derecenin üzeri var. Ama bugün 

serin, 13 derece, rüzgar sert. 

Akşam 8'den sonra yağış var, yarın sabaha 

kalmaz. H.sonu parçalı bulutlu. 

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 :  

- Cennete gidenlere huriler verilmeyecek mi 

yani? 

- Yukarıdaki sorunun cevabı.... 

- VEGATEST Expert 
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- Akrep burcunda Ay Tutulması ve etkileri / 25 

Nisan 2013 – Öner Döşer 

- Peygamber aşkına 1000 SMS... 2 

- '2013 doğal olayların doruk yılı olacak' 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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