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"Allâh bize lütfetti ve bizi (cehennem 

ateşi) Semum'un (insan bedeninin 

gözeneklerinden geçen zehirleyici 

dumansız ateş; mikrodalga radyasyon) 

azabından korudu!" 

Tûr: 27 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

� 

 

EL BEDİY'... 

Eşi benzeri olmayan güzellikte olup, 

güzellikleri yaratan! Türleri ve varlıkları 

herhangi bir örneğe dayanmayan 

şekilde kendilerine özgü özelliklerle 

yaratan. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

� 

 

Kıyamette Arşın etrafında, yüzleri ayın 

14ü gibi parlayan insanlar için kürsüler 

kurulur. Herkes feryat ve figan ederken 

onlar sakindir. Herkes korku ve dehşet 

içinde iken onlar üzülmez. Onlar, Allah 

için birbirini sevenlerdir. 

[Hadis/Hakim] 

� 

 

Algılanma noktaları neresidir? Algılanma 



noktaları arştır. Beyindeki algılama 

özelliği, algılama hususiyeti, o beyindeki 

arştır. Varlığın arşıda bu varlığın oluşum 

ve algılanmasını sağlayan mana 

bütünüdür. Bu anlattığım olay kuantum 

boyut ve onda açığa çıkış diye 

anlattığımız dönüşüm ve ilim veya şuur 

ne derseniz deyin o itibarla tüm kuantum 

boyutta yaygın ve vardır. Bir yerde 

oluşuyor ve orada açığa çıkıyor değil 

tüm kuantum potansiyelde bu vardır. 

Tüm kuantum potansiyelde var olması 

itibariyle de bu algının oluşma kavramı 

arş diye anlatılmıştır. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

� 

 

Kalbin her atışında bir ölüm, diğer 

atışında bir diriliş yaşandığını; sistemin 

sadece kalpte değil tüm oluşlarda BİR 

VARMIŞ - BİR YOKMUŞ üzere işlediğini 

fark e...den için Kıyamet nedir ki?... 

 

Bir, Bigbanginiz varsa bir kıyametiniz de 

olur elbet.. 

Bir başınız, bir sonunuz oluyorsa bakış 

açınızda, kıyametiniz de olur elbet... 

Başsız ve Sonsuz olanı fark etmişseniz 

nedir sizin için kıyamet?... 

Yk 

� 

 

Seni, sende bulunmayan özellikler ve 

değerler icat ederek koltuklayan, bir gün 

gelir yapmadığın suçları da üstüne 



yığarak seni çekiştirmeye, çeliştirmeye 

kalkar. 

Hz.ALİ 

� 

 

Veliliğin şartı gizlenmek, nebiliğin şartı 

açıklamaktır. 

Abdülkadir Geylani Hz. 

� 

 

Şehvet kalbe galip geldiği zaman, kalbin 

en derin hücrelerine nüfuz edemese 

dahi, şeytan oraya yerleşir. Kötü 

sıfatlardan uzak olan kalplere gelince, o 

kalplerde şehvet olduğu için değil, 

zikirden gaflet edildiği zaman şeytan o 

kalplerin kapısını çalar. Fakat o kalpler 

zikre sarıldıkça şeytan geri çekilir. 

İmam Gazali 

� 

 

İnsanın kemâli, ahlâk güzelliğidir. 

Hacı Bektaş Veli 

� 

 

İşlediğiniz günâhları gizlediğiniz gibi, 

yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz! 

Zünnûn-i Mısrî 

� 

 

Sana affedilemeyecek kadar büyük hata 

yapan birine, akıl sınırlarının bittiği 

yerden başlayacak ceza vermek 

istiyorsan ; bütün samimiyetinle 

affet.Hissedilen her şeyi arşivleyen 



kader, kendisiyle en iyi biçimde 

ilgilenecektir. 

Şemsi Tebrizi 

� 

 

Yarasanın gözü gündüz göremiyorsa, 

güneşin ne günahı var bunda? 

Şeyh Sadi Şirazi 

� 

 

Amigdalanın faaliyeti huzur bozucudur. 

Ahmed F. Yüksel 

 

http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogge

r/?UyeNo=2474634 

 

http://blog.milliyet.com.tr 

 

http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-

yuksel 

 

http://blog.radikal.com.tr/ 

� 

 

Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani, 

/hani su derya içre olup/deryayı 

bilmeyen balıktanda tuhaf. 

Nazım Hikmet 

� 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ikWy3

Nhn3cs&feature=youtube_gdata_player 
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http://www.youtube.com/watch?v=iy6Xcf

Cx65c&feature=youtube_gdata_player 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DZ8n

1VRrmvI&feature=youtube_gdata_playe

r 

 

http://www.astrolojitelevizyonu.com/201

2-haritasindaki-venus-mesajlari/ 

 

http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf

gazetesi.com-/ 

 

http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/ 

 

http://www.okyanusum.com/ 
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