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58-) Ve iz kulnedhulû hâzihilkaryete fekülû 

minhâ haysü şi`tüm rağaden vedhulülbâbe 

sücceden ve kulû hıttatün nağfir leküm 

hatayâküm, ve seneziydülmuhsiniyn; 

Hani şunu demiştik onlara: "Şu karyeye 

(boyuta) girin ve orada dilediğiniz şekilde (o 

boyutun nimetlerini) yiyin... Kapısından da 

secde ederek (varlığınızın yokluğunu, 

yalnızca Allâh Esmâ`sının var olduğunu itiraf 

ederek) girin ve (benlik hissinizden dolayı) 

mağfiret dileyin... Ki (benliğinizin 

oluşturduğu) hatalarınızı mağfiret edelim. 

Kendisine bağışlananları başkalarıyla 

karşılıksız paylaşanlara (muhsinlere) daha 

da arttıracağız." 

59-) Febeddelelleziyne zalemû kavlen 

ğayrelleziy kıyle lehum feenzelnâ alelleziyne 

zalemû riczen minesSemâi Bimâ kânû 

yefsukun; 

Ne var ki, onların arasındaki nefsine 

zulmedenler, kendilerine söylenen sözü 

başka bir sözle değiştirdiler. Bunun sonucu 

olarak biz de semâdan (beyindeki amigdala 

özelliklerinden) ricz (vehim, azaba sebep 

olacak fikirler) inzâl ettik.  
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"EL MUSAVVİR..." 

Mânâları sûretler hâlinde açığa çıkarıp, 

algılayanda o sûretlerin algılanma 

mekanizmasını oluşturan.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Mü’minin canı ter ile çıkar. Kâfirin canı ise-

eşek canı gibi-ağzının yanlarından çıkar. " 

(İLAHİ NİZAM S;715) Hadis 



 

 

"ESMA MERTEBESİNDE AÇIĞA ÇIKARILAN 

MANALAR, BİR ANLIK ORTAYA ÇIKAN 

FİGÜRLERDİR... -3 

ŞEKİLSİZ TANIMSIZ BİR VARLIĞI 

TASAVVUR EDİLİR BİR HALE 

GETİRİYORUZ. VE BU YÜZDEN DE ESMA-

ÜL HÜSNA'NIN MANALARININ HİÇBİRİNİ 

ANLAMIYORUZ... Dolayısıyla konuyu 

çözebilmek için beyini ve beyinin çalışma 

sistemini çok iyi anlamak lazım. Eğer burasını 

anlamazsak peki bu nasıl oluyor bu nasıl 

oluyor diyip olayı çözemeyip bugüne 

kadarkilerin yürüttüğü gibi mecazla belli 

terimleri kullanarak, o terimlerin neye işaret 

ettiğini hissedemeden yaşayamadan taklitle 

gidicez. Sen şimdi kendini iman noktasında 

bulduğun zaman, varlığının hakikatinin, 

Hakikati Muhammedi'ye olduğuna inandığın ve 

bu Hakikati Muhammediye'nin bütün varlığı, 

varlık sûretlerini meydana getirdiğini, her bir 

sûretin varoluş amacına göre işlevini yaptığını 

müşehade ettiğin noktada dünya, ahiret, 

berzah, eş, çocuk gibi şeyler kalıyor mu? 

Kalmıyor. Şimdi burda ne oldu? İŞTE ESMA 

MERTEBESİNDE AÇIĞA ÇIKARILAN 

MANALARIN ASLINDA BİR ANLIK ÇEŞİTLİ 

ESMA ÖZELLİKLERİNİN FİGÜRLERİ 

OLDUĞU ÇIKTI ORTAYA !!! Hakikat bu 

olmasına rağmen beyindeki işleyen 

mekanizmayla sistemle oluş programıyla bütün 

bunlar var olan sûretler halini aldı. Sûretler 

kabulü halini aldı... "  

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  

 

"İlim hiçbir servet ile satın alınmaz. Onun 

içindir ki, bir cahil ne derecede zengin olursa 

olsun, en fakir bir alim ile mukayese olunmaz." 

Hz. Ali (r.a) 

 

"Zorlama ile başkaları üzerinde baskı kurmaya 

çalışmak güç kılığına bürünmüş zayıflıktan 

başka bişey değildir." 

Ahmed F. Yüksel  

 

 
BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI 

AÇIKLIYOR 
Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Bir genç kızın, AHLAK'tan ve NAMUS'tan 

daha büyük bir çeyizi olamaz.." 

Hz. Fatıma 

 

"Şüphesiz benim mutluluğum imanımdır.." 

Hz. Ebubekir (r.a) 
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"O Allah’ı tesbih ederim ki icadettiği eşyanın 

aynıdır." 

Muhiddin Arabi 

 

"İsa Nebi derki: 

“İnsanın Melekut âlemine geçmesi için, iki kere 

doğması gerekir. Ki, kuşlar da iki defa doğar.”  

Kuş ilk doğduğunda bir yumurtadan ibarettir. 

Bir kez daha doğup o kabuktan çıkamazsa, 

hiçbir zaman uçamaz. 

Bu sözden kastedilen, ruhani olan mânâ 

âleminin doğmasıdır. O, insanın gerçek 

yeteneğinden gelir. Bu da insanın sırrıdır. 

Onun varlığı ve ilgileri, şeriat ve hakikat ilminin 

birleşmesinden doğar. Çünkü yavru, iki suyun 

bir araya gelmesinden oluşur. “Biz insanı 

karışık sudan yarattık, onu tecrübe ederiz,” 

ayeti buna işarettir. " 

Abdülkadir Geylani Hazretleri (Sırrü’l 

Esrar’dan) 

 

"Görmek ve körlük de çeşit çeşittir. 

Vah yazık o göze ki zerreyi görür de güneşi 

görmez. 

Uzaktakini tanır da yakındakini bilmez. 

Önemsizin farkındadır önemli olandan gafil. 

Mahluk da halıka göre zerreden bile kemdir. 

Yaratılmışı görüp yaratanından gafil olmak! 

İşte gerçek körlük budur! " 

Hz. Mevlana / Mesnevi, 3/2770 

 

" Bir insan Kur'an-ı tanısın da, neşesiz ve 

ümitsiz olsun! Hiç mümkün mü? " 

Muhammed İkbal 



 

"Bunları Biliyormuydunuz? 

-İnsan beyninin ayaktayken ve açık 

havadayken yaklaşık yüzde 10 daha fazla 

çalıştığı düşünülmektedir. 

Önemli kararlarınızı alırken kapalı 

alandaysanız, ''volta atmayı'' deneyebilirsiniz. 

-Yapılan araştırmalara göre Arapça öğrenmek 

zekayı geliştiriyor. Bunun nedeni Arapça 

okurken beynin iki yarım küreyi de 

kullanmasıdır. 

-Japonya'da 'Melodi Yolu' denilen özel yollar 

var.Üstünden araç geçtiği zaman arabanın 

gövdesine tekerlekler aracılığyla müzik 

tonunda hafif bir titreşim ve ses gönderiliyor. " 

 

İstanbul uzunca bir süre 

serinlememek üzere gündüzleri 

ısınıyor. Bugün 21, yarın 24-25, 

pazara 25'in de üzerinde. Bol 

güneş var. Mayısın 10'una kadar bırakın 

yağışı, ciddi bir bulutlanma 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 

- 1949 Amerikan yapımı Samson & Delilah 

- Özgün insanın sonu geliyor herkes barkod 

olmak üzere 
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- Brian Greene: Tek evren bizim evrenimiz mi? 

- Marsa yolcukuk basliyormus. Ancak bileti tek 

yonlu kesiyorlarmis. Gitmek var donmek yok. 

- Yeni Çağ Bilimi; Biofotonik 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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