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68-) Ve evha Rabbüke ilenNahli enittehıziy 

minel cibali buyuten ve mineşşeceri ve 

mimma ya`rişun; Rabbin bal arısına vahyetti: 

"Dağlardan, ağaçlardan ve yaptıkları 

kovanlardan evler edin!" (Düşünen 

beyinlere, arının {ve diğer mahlûkatın} 

nasıl vahiy aldığı, bunun nasıl ve ne 

anlama geldiği konusu, çok şeyler açar. 

A.H.) 

16-NAHL 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

EL MUSAVVİR... 

Mânâları sûretler hâlinde açığa çıkarıp, 

algılayanda o sûretlerin algılanma 

mekanizmasını oluşturan. 

Üstad Ahmed Hulûsi 
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 
 

"Kalplerin sertliği ve cefa Doğulu'lardadır. 

İman ve sükunet ise Hicaz ehlindedir. "" 

Râmûz'ül Ehadis 

 
BEYİN'DE AÇILMA KAPASİTESİYLE 

ALAKALI OLUŞAN FARKLILIKLAR 

[1. Bölüm] Herbirimizin suretleri farklı, 

suretleri farklı olduğu gibi parmak izleride 

farklı, bunun ötesinde şimdi göz bebeği 

izleride alınıyor. Parmak izleri 

değiştirilebildiği için bugünkü teknolojiyle, 

parmak izine de rabet etmiyorlar artık, şimdi 

göz bebeği izi alıyorlar, ve çok önemli 

yerlerin girişine göz bebeği şifresi 

koyuyorlar. İşte bütün bu değişik insanlar bir 

noktası itibarıyla aynı. Evvela kaba 

manadaki aynılıktan söz edelim. "5 duyusu 

itibarıyla" dünya üzerinde 5 milyar insan 

değil, bir tek insan yaşıyor!!! Hani bir misal 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/duavezikir.pdf


veriyorsunuz ya ben bunu görüyorum-bu 

böyle-sende görüyorsun bende görüyorum 

demekki bu böyle-e bu kadar kişi gördüğüne 

göre bu böyledir !?!? Hayır. Bir kere bu 

kadar kişi yok. En büyük yanılgı noktamız 

burada başlıyor. Çünkü hangimizde olursa 

olsun hepimizdeki göz bebeklerinin alıcı 

kapasitesi santimetrenin 10 binde 4'üyle 7'si 

arasındaki dalga boyudur. Dolayısı ile o 

nesneye bin tane-bir milyon tane-bir milyar 

tane gözde baksa, sanki Bir göz gibi birtek 

şeyi görür... Ya bende işittim, sende işittin !? 

Hayır. Sende bende işitmedim. Bir tek kişi 

işitti. Niye? Çünkü Bütün kulaklar aynı 

kapasiteye sahip. 16'yla 16 bin hertz 

arasındaki dalgaları alır. Neticede sonsuz 

dalga boyları arasında sınır bu kadardır. 

Bütün insanların hepside aynı nefse sahiptir. 

Senin nefsin ayrı, benim nefsim ayrı, onun 

nefsi ayrı değildir!!! Ama ayrı? Senin yapın 

farklı ondan, onun yapısı farklı benden, peki 

ne yönden aynı ne yönden ayrı? Şimdi burayı 

anlayalım..  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 
 

"Dininizi doğru öğreniniz yoksa yaşadığınızı 

Din zannedersiniz." 

Hz. Ömer (r.a) 

 
 

"Kötü arkadaşları terket. Onlara sevgi 

duyma, sâlihleri sev. Yakının bile olsa, kötü 

arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa" 

Abdülkadir Geylani Hz. 

 

"Günün Sorusu; Hükmen kesinlik kazanan 

bir şeyin dindeki adı nedir?"

 

"Özlemlerden, amaçlardan vazgeçmediğimiz 

sürece kendimizi bulamayız." 

Ahmed F. Yüksel 

 



 

Şirk-i Hafi 

Ahmed F. Yüksel  

 

 

 
 

"Yalnız Hem bilgesi, 

Hem delisidir 

Kendi dünyasının Ayrıca; 

Hem efendisi, 

Hem kölesidir Kendisinin. 

Tadını çıkaramaz 

Görece'siz dünyasında 

Hiçbirisinin." 

Özdemir Asaf 

 

İstanbul öğlene kadar güneşli, 

sonrasında kuzeyli rüzgarlarla 

beraber. Bugün sağanak var. 

Yarın sabah saatlerinde yağış 

keser, ardından bulutlar 

parçalanır. Bugün 11, yarın 7 derece. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

-   stad AHMED HUL SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- 12 kuralı okudun mu? - 

"S NNETULLÂH" (Allâh Sisteminin 

Değişmez Yasaları) 

- Basit (Mehmet Doğramacı) 

- Astrolojide Ocak ayı.. 

- Suna Dumankaya - web pages 

http://blog.milliyet.com.tr/sirk-i-hafi/Blog/?BlogNo=395436
https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Zzu8EDFY6PM&feature=youtu.be
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ocakayi2013.html
http://sunadumankaya.com.tr/
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


- 7 Ocak Haftasına Astrolojik Bakış - Öner 

Döşer 

- @haykavi: Dayanamaz karşı duramaz 

şartlanmalar örf v gelenekler sünneti 

Resulullah karşısında : 

- Torvill & Dean - 1984 Olympics - Bolero - 

HQ  

- Vücut Frekansınızı biliyor musunuz? 

- Samsung Flexible Display at CES 2013  

- Sizden Size  

- www.okyanusum.com 

http://www.onerdoser.com/HD283_7-ocak-haftasi.html
http://www.onerdoser.com/HD283_7-ocak-haftasi.html
http://t.co/qI57Gju9
http://t.co/qI57Gju9
http://t.co/qI57Gju9
http://youtu.be/t2zbbN4OL98
http://youtu.be/t2zbbN4OL98
http://blog.milliyet.com.tr/vucut-frekansinizi-biliyor-musunuz--/Blog/?BlogNo=371169
http://youtu.be/N3E7fUynrZU
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

