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165-) Ve minen Nâsi men yettehızü min 
dûnillâhi endâden yuhıbbûnehüm kehubbillâh* 
velleziyne âmenû eşeddü hubben Lillâh* velev 

yerelleziyne zalemû iz yeravnel azâbe ennel 
kuvvete Lillâhi cemiy`an, ve ennAllâhe 
şediyd`ül azâb; 

İnsanlardan kimi de Allâh dûnunda 
tapındıkları varlıklar edinip, onları Allâh 
sevgisiyle (Allâh`mışçasına) severler! İman 

edenler ise sevdiklerinin yalnızca Allâh 
olduğunun şuurundadırlar (gayrına varlık 
vermezler). O (hakikati inkâr ederek nefslerine) 

zulmedenler, bu yüzden azaba 
düşeceklerini gördüklerinde, âlemlerden 
açığa çıkan kuvvetin yalnızca Allâh`a ait 

olduğunu fark ederler, ama iş işten 
geçmiştir; keşke bunu önceden 
görebilselerdi... Allâh "Şediyd`ül Azâb"dır 

(yapılan yanlışta ısrar edenlere sonucunu 
şiddetle yaşatandır)!  
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"EL HÂLİK..." 

Mutlak TEK yaratan! Esmâ özellikleriyle 

birimleri "yok" ken "var" kılan! Hâlık'ın 

"halk"ettiği her bir şeyin bir "hulk"u, yani 

yaratılış amacına göre bir huyu, ahlâkı 

(doğasına göre davranışı) vardır... Bu nedenle 

"tehalleku BiAhlâkıllâh = Allâh ahlâkı ile 

(Allâhça) ahlâklanın!" buyurulmuştur ki bunun 

anlamı; "Allâh Esmâ'sının özellikleriyle var 

olmuş olduğunuzun farkındalığıyla ve bunun 

gereğince yaşayın" demektir.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Şüphesiz ki Allah Teala bana dünyayı 

biriktirmeyi ve şehvetlerin peşinden gitmeyi 



emretmedi. Kim bâki bir hayat dileyerek 

dünyasını biriktirirse; bilsin ki hayat, Allah’ın 

kudret elindedir. Uyanık olunuz; şüphesiz ben 

ne bir dirhem, ne bir dinar biriktirmem. Ve yarın 

için herhangi bir rızık da saklamam." 

Hadis 

 

 

"ESMA MERTEBESİNDE AÇIĞA ÇIKARILAN 

MANALAR, BİR ANLIK ORTAYA ÇIKAN 

FİGÜRLERDİR... -1 

Bütün sır noktası beyindir. Onun için beyin 

üzerinde bu kadar duruyorum. Yani bir yerde 

ilim var, bir yerde beyin var. İlimde gerçekler 

var, beyinde ise bu gerçekler örtülmüş 

vaziyette. Niye örtülmüş? Çünkü biz hep 5 

duyuya dayalı düşünme sistemini elde etmişiz 

ve ona dayalı olarak adım atıp yürüyoruz 

yolda. Halbuki ise beyinde 5 duyu bir perde bir 

engel hükmünde. Çünkü esasında biliyoruz 

artık sadece belli dalga hareketleri ve beyin 

hücrelerinde bu dalga hareketlerinin açığa 

çıkması denen bir olay var. Beyin kendisindeki 

bilgileri bu dalga hareketlerinin deşifresi 

sûretiyle çözüyor bitiriyor. Fakat burda çok 

önemli püf noktası bir olay var. O'da şu; Beyin 

kendisindekileri çözdükten sonra bilince 

aktarırken, daima bir tasavvur sonucu bir 

şekillendirmeyle aktarıyor. Dolayısı ile bilinçte 

o kavram bir şekil bir mekansallık bir 

zamansallık içerisinde düşünmeye giriyor. İşte 

olayın bu püf noktası kişide çokluk alemi 

ZANNINI doğuruyor... "  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"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  

 

"Hiçbir belâ yoktur ki ondan daha kötüsü 

olmasın." 

Hz. Ebubekir (r.a) 

 

"Akıllının dili gönlünün ötesindedir; ahmağın 

gönlüyse dilinin ötesinde." 

Hz. Ali (r.a.) 

 

"Bahane yaratıyorsanız, bulunduğunuz 

ortamdan hoşnut değilsiniz demektir." 

Ahmed F. Yüksel  

 

 
BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI 

AÇIKLIYOR 
Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Bir adam Rasûlullah (s.a.v) efendimize geldi: 

-Seni seviyorum ya Rasûlullah.. dedi. 

-O halde fakirlik hâline razı ol.. 

Bir kişi yine geldi: 

-Ben Allah’ı seviyorum.. dedi. 
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Efendimiz: 

-O halde belâ gömleğini giy. Allah ve 

Resulünün sevgisini fakirlik hâli ve belâ takip 

eder. 

Bundandır ki, birçok iyiler şöyle derler: 

-Belâ Velîlere (Allah dostlarına) gelir. Tâ ki, bir 

iddia peşinde koşmayalar. Böyle olmasaydı 

herkes Velîlik iddiasında bulunurdu. " 

Hz. Abdülkadir GEYLÂNÎ (İlahi Armağan)  

 

"Geçmişte amel ağır basarken zamanımızda 

ilim ağır basmaktadır. Bu durum İsa as. ın 

nüzûlü zamanına doğru artış göstermektedir 

ve o vakit daha da artacaktır. " 

İbn Arabî Risaleler(3-250) 

 

"İbadet bir kuş olsaydı onun kanatları namaz 

ile oruç olurdu." 

Yahya bin Muâz (r.a) 

 

"** 20 – 24 Nisan arasında biraz hareketlenme 

var. Yıldız trafiğinde kesişmeler, sert ve 

yumuşak yakınlaşmalar, uzaktan bakışlar, göz 

süzüşler ve dokunuşlar görülüyor. 

Satürn de kızmış Venüs’e, belki de Venüs 

etkilenmiş Satürn’den. Ciddileşme, ilişkileri 

fazla önemseme, bencillik, duyguların gizlenip 

gerçeklik yönünden acımasızca boy 

göstermesi ve bu yüzden incinmeler, 

kırılmalar, belki de ayrılıklar. Kimde, nasıl, 

neşekilde bir konu hassas ise, nerede bir 

kuyruk acısı veya bastırılıp birikmiş sıkınıtlar 

varsa dikkatli olmakta fayda vardır. " 

Astrolog Nuran Tuncel 

 



"Kendine ağır geleni başkasına yapma." 

Hacı Beştaşi Veli 

 

"Kulak eğer gerçeği anlarsa gözdür." 

Hz. Mevlana 

 

"Yolun hedefi; farkındalığını, ayrılıktan tekliğe 

(vahdete) dönüştürmendir. Teklikte; sadece 

sevginin farkına varırız, sadece sevgiyi 

dillendiririz, sadece sevgi vardır." 

Deepak Chopra 

 

İstanbul'da sıcak özleyenlere 

önden bilgi, hafta ortasında 20, 

ardından 23-24 dereceler var. 

Bugün ise 14-15'lerde, güneş var 

ama gün ortaları biraz ıslak. Haftanın kalanı 

yağışsız, güneşli. 

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 

- Öğrenen Beyin  

- Konuşarak beyin ameliyatı oldu 

- Öpeyim de geçsin... 

- @astrolojiokulu: 22 NİSAN HAFTASI- 
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TUTULMASI 

- Akrep burcunda Ay Tutulması ve etkileri / 25 

Nisan 2013 – Öner Döşer 

- Stephan Hawking aslına rücu etti... "Evrenin 

ilahi bir güce ihtiyacı yok"  

- BU HAFTA AY TUTULMASI VAR... 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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