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53-) Li yec`ale ma yulkış şeytanu fitneten lilleziyne 

fiy kulubihim meradun vel kasiyeti kulubühüm* ve 

innez zâlimiyne lefiy şikakın be`ıyd; 

Şeytanın ilkası olan (amigdala etkisindeki 

oluşmuş benlik - bilinç veri tabanından gelen) 

fikir, sağlıklı düşünemeyen ve şuurları örtülmüş 

(melekî kuvveleri - kudsî hakikati örtülmüş; bedenî 

zevkler, nefsanî şehvetlere düşkün) olan kimseler 

için, sınav objesi oluşturması içindir... 

Muhakkak ki zâlimler dönüşü olmayan 

yoldadırlar! 
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[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL KEBİYR... 

Esmâ'sıyla yarattığı âlemlerinin büyüklüğü 

kavranamaz olan.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Kendi eksiğini görmen Allah'tan, başkasının 

eksiğini görmen şeytandandır." 

[Hadis-i Şerif] 

 

 

"BEN" BEYİN TARAFINDAN YARATILAN BİR 

VARLIKTIR... 

Ben dediğimiz şey, esasında yaratılmış bir varlıktır. 

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


Yani yoktan varolmuş bir varlıktır. Aslı yoktur. Her 

an yaratılır o. Ben dediğiniz şey, Allah tarafından 

her an yaratılır. Allah tarafından yaratılması ne 

demektir insanın? Beyin her an gelen bilgiyi alır 

işler bir sonuç ortaya çıkartır, bu çıkan sonuç 

farkındalık alanında bilinç olarak ortaya çıkar, ve 

ortaya çıkan bu şeyi "ben yaptım" diye 

değerlendiririz. İşte ben yaptım noktası, o ben 

kelimesinde eklenmiş bilgi itibarıyla, beyin 

tarafından yaratılmış bir varlıktır... Beyin dediğimiz 

şey, esası itibarıyla esma özelliklerinin işlev alanı 

olduğuna göre, ben, her an Allah tarafından 

yaratılan bir varlıktır. Aslı yoktur, yoktan var olur, ve 

yok'a döner..!! Çünkü o açığa çıktığı anın akabinde, 

beyinde aynı anda yeni bir işlev meydana gelir, yeni 

bir işlem sonucu yeni bir output çıkar, yeni bir ben 

yaratılır..!!! Bu o kadar akıl almayacak bir şekilde 

hızlı oluşur ki, ben devamlı olarak yaşadığımı zan 

ederim..!!! Halbuki, ben her an yoktan var oluyorum, 

benim her an ki yoktan var oluşum bir evvelki anın 

el-hasip ismiyle işaret edilen manada 

değerlendirilerek (çünkü beyin seri-ül hisaptır!), 

anında olayı sonuçlandırır, ve sonuçlanan olayın 

sonrası açığa çıkar... 

Üstad Ahmed Hulûsi (Beyin Çalışma Sistemi 

sohbetinden) 

 

"Ümidi az olanın hüznü çok olur." 

Hz. Ömer 

 

"İnsanoğlu vakit geçirmeden hayatını, "nasıl 

varım?", "neden varım?" şeklinde inşa etmeye 

başlamalı." 

Ahmed F. Yüksel 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
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""Yasin" de bahsedilen insanın özelliği nedir?" 

Günün Sorusu 

 

"5 Şubatta Merkür Balık burcuna geçiyor... 

Rotarıyla billikte Nisan ortalarına kadar burada... 

Değişiklik, hareket, sezgisel güçleniş, romantik 

oyunlar, heyecanlı arkadaşlıklar zamanıdır. Mistik 

konulara ilgi verir ve bu alanda zihin açar. Edebiyat 

ve sanat uğraşıları olanların çok işine yarar. Derin, 

ciddi, ağır konular için pek de uygun sayılmaz " 

Nuran Tuncel 

 

"'İnsan farkında olduğu, yapmak istediği şeyi, özgür 

olmadığı için veya korktuğu için yapamayabilir. 

Farkında oluş, algılama, zaman içinde olur. Zaman 

içinde olan her şey değişir. Varolmak demek 

değişmek demektir. Yaptığımız seçimler ve bunun 

sonucu oluşan eylemlerle sürekli bir varoluş 

içindeyiz. Sıradan insan değişimi düşünmez. Böyle 

gelmiş böyle gider anlayışı içindedir. Ancak bir 

başkası değişmelisin derse değişmekle ilgilenir. 

http://blog.milliyet.com.tr/korkular-sikintilar-2/Blog/?BlogNo=399867
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


Yani burada ait olma baskındır. " 

Doğan Cüceloğlu 

 

İstanbul sabah saatlerinde biraz 

ıslanır. Gün içerisinde ise güneş 

görülür. Kuzeye dönen rüzgar 

sıcaklığı düşürdü, 11 derece. Yarın 

da gündüz hava aynı ama gece yağış gelir. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Ü stad AHMED H L SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- MELEKLERİN İŞLERİ - AHMED H L Sİ 

- @haykavi: İslamın Ruhu anlaşılmadığı için Sapık 

zihniyet hala kadını örtüyor Kendi uzuvlarına hakim 

olması gerekirken  

- Astrolojide Şubat ayı.. 

- Hiçliğin varlığı 

- Beyza Zapsu, SKYT RK360 TV'nin Canlı Yayın 

Konuğu 

- http://ordanburdansinemden.com/ 

- Tehlikeli yakınlaşma 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/meleklerin-isleri.htm
http://t.co/WEeXKTiQ
http://t.co/WEeXKTiQ
http://t.co/WEeXKTiQ
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2013.html
http://www.haberturk.com/yazarlar/elif-safak/816927-hicligin-varligi
http://www.youtube.com/watch?v=EGxiq-jTNkU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=EGxiq-jTNkU&feature=youtu.be
http://ordanburdansinemden.com/
http://www.sabah.com.tr/Dunya/2013/02/04/tehlikeli-yakinlasma
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

