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38-) Ve ma min dabbetin fiyl Ardı ve lâ 

tairin yetıyru Bicenahayhi illâ ümemün 

emsâlüküm* ma ferratna fiyl Kitabi min 

şey`in sümme ila Rabbihim yuhşerun;  

Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı ve 

iki kanadıyla uçmakta olan hiçbir kuş 

yoktur ki, sizin gibi topluluklar (belli bir 

sistem ve düzene bağlı olarak oluşmuş 

türler)olmasınlar! Biz "OKU"nası 

yaratılmışlar âleminde hiçbir şeyi eksik 

bırakmadık! Sonra (onlar) Rablerine 

haşrolunurlar. 

6-EN'AM 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

EL ĞAFFAR... 

Kudret veya hikmetin gereği olarak oluşmuş 

noksanlıklarını fark edip, bunların 

sonuçlarından kurtulmayı irade edenlere, 

örtüleyiciliğini yaşatan. Bağışlayan. 

Üstad Ahmed Hulûsi 
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Allah için dost olan iki arkadaş, buluştukları 

zaman, biri diğerini yıkayan iki el gibi, biri 

diğerinden istifade eder." 

Deylemi 

 
 

BEYİN'DE AÇILMA KAPASİTESİYLE 

ALAKALI OLUŞAN FARKLILIKLAR [2. 

Bölüm] 

Şu gördüğünüz ampullerin hepside kırk 

wattlık ampullerdir. Hepsinin birbirine 

verdiği ışık benzer ve aynıdır. Ama buna 

rağmen hepsindede cam ve kristal flaman 

olmasına rağmen hepsi birbirinden bir 

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


yönüyle farklıdır, niye? O bölümdeki 

atomlar başkadır diğerindeki başkadır. 

Mahiyeti aynı olmasına rağmen Yapısı 

itibarıyla farklıdır. Ondan dediğimiz şu 

birimlerde hücresel özellik olarak ham 

madde olarak hepimizde aynıdır. Fakat o 

hücrelerin içindeki maddelerin terkipleri 

hepimizde farklıdır. Herbirimizin hücre 

özünde mevcut olan "ribonükleik asit" ile 

"deoksiribonükleik asit" dediğimiz, "DNA 

ve RNA" zinciri. Herbirimizde değişik 

bilgisayar bilgilerine haiz olarak farklı. Bu 

farklılığın bedene ve beyne ulaştırdığı 

farklılıklar değişikliği, Kalıtım yoluyla 

cedlerinizden 5-10-15-20 nesil öte 

cedlerimizden intikal eden özellikler, bu 

DNA ve RNA zincirindeki bilgiler olarak 

bize kadar ulaşır. Ve 1400 sene önceki 

ceddimizde olan özellikler nesilden aka aka, 

aka aka bize ulaşmıştır. Fakat aynı özellikler 

niye onda olduğu gibi bana ulaşmasına 

rağmen benim silsilemde olanlarda açığa 

çıkmıyor? Veya ona benzer hangi özellikler 

ortaya çıkıyor? İşte bu ortaya çıkma olayı, 

beyinin açılma kapasitesiyle alakalıdır!!! 

Bellekte o bilgiler vardır, fakat bellekte olan 

o bilgilerin aşikare çıkması için onu 

çıkartacak bilgisayarın kapasitesi gibi bir 

olay söz konusu. Yani beyin açılması 

olayıdır.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 
 

"Hayat Beni İstediğin 

Kadar Üz, 

Şükrümden Bir Parça 

Bile Eksiltemeyeceksin; 

Nasılsa Üzüntüm Gibi Sende 

Birgün Biteceksin..." 

Hz. Mevlana 

 
 

"İstidadı olmayan bir insanın istidadını 

yükseltmek mümkün olamaz. Zira bu nitelik 

sonuçta Ayan-ı Sabiteye dayalıdır. " 

Ahmed F. Yüksel 

 



 

Hava yolculuklarının tıbbi yönleri 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
 

 
 

"Allahu enneHU, potansiyel olarak Neye 

işarettir?" 

Günün Sorusu 

 

"Aşk diye bişey yaşıyorum; ne tek taraflı 

demeye dilim var, ne de karşılıklı olduğuna 

ispatım" 

Elif Şafak 

 

"Şiirimsi 1 

Ben ne 

Gen 

İstiyorum, 

Ne 

Sistem! 

İlle de 

SEN! 

İlle de 

Sen!.." 

Ayşegül Başbuğ 

 

"Kendin kendi dünyanı karartıyor, daraltıyor 

ve hatta altüst ediyorsun! 

http://blog.milliyet.com.tr/hava-yolculuklarinin-tibbi-yonleri/Blog/?BlogNo=396164
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


Oysa ne çok ışık, ne çok alan ve ne kadar 

çok seçme şansın ve çıkış yolun var ki ! 

Herşey verdiğin anlamdan ibaret ... 

Seç beğen al misali dünya sonsuz ve sınırsız 

OLanaklarla dolu... 

Sen hiç bir şeyin farkında değilsen, hiç bir 

şey de senin farkında OLmaz ! 

Boşuboşuna kendi çapında çırpnarak bir 

adım bile ilerleyemeden yok olup gidersin. " 

Kişisel gelişim ve olumlamalar 

 

İstanbul'da serin bir pazar 5-6 

dereceyi aşmaz. Yağış ihtimali 

düşük, öğlene kadar olabilir var 

ama cogunlukla bulutlanır. 

P.tesi-salı arada bulutlansa da 

güneş görülür. Yarın 10- salı 11-12'ye çıkar. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Ü stad AHMED HUL SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- 12 kuralı okudun mu? - 

"SÜNNETULLÂH" (Allâh Sisteminin 

Değişmez Yasaları) 

- @haykavi: Kamer 50-) Emrimiz (hüküm ve 

oluş) tektir; göz kırpması gibidir (Allâh'a 

göre "AN" içinde olmuştur)! 

- @haykavi: Herşey meleklerden meydana 

gelmiştir ya da herşeyin bir frekansı vardır: 

- Basit (Mehmet Doğramacı) 

- Astrolojide Ocak ayı.. 

- Suna Dumankaya - web pages 

- 7 Ocak Haftasına Astrolojik Bakış - Öner 

Döşer 

- Konsantrasyonu artırıyor  

- Vücut Frekansınızı biliyor musunuz? 

- Sizden Size  

- www.okyanusum.com 

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://t.co/9kRQT7oH
http://t.co/9kRQT7oH
http://t.co/9kRQT7oH
http://t.co/mIb1b0v7
http://t.co/mIb1b0v7
http://www.youtube.com/watch?v=Zzu8EDFY6PM&feature=youtu.be
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ocakayi2013.html
http://sunadumankaya.com.tr/
http://www.onerdoser.com/HD283_7-ocak-haftasi.html
http://www.onerdoser.com/HD283_7-ocak-haftasi.html
http://www.hurriyet.com.tr/saglik/22344792.asp
http://blog.milliyet.com.tr/vucut-frekansinizi-biliyor-musunuz--/Blog/?BlogNo=371169
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

