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79-) Feveylün lilleziyne yektubûnelKitâbe
Bieydiyhim sümme yekulûne hâzâ min
`indillâhi liyeşteru Bihî semenen kaliyla*
feveylün lehum mimma ketebet eydiyhim ve
veylün lehum mimmâ yeksibûn;
Yazıklar olsun kendi elleriyle (nefsanî
doğrultuda) bir takım bilgileri yazıp, sonra da
az bir paha karşılığı için "Bu Allâh
indîndendir" diyenlere!.. Yazıklar olsun
elleriyle yazıya döktükleri bilgilere! Yazıklar
olsun bu yolla elde ettikleri kazanca!

2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL HÂFIDZ..."
Alçaltıcı. Hakikatinden uzak yaşamı
oluşturucu! Evrensel boyuttaki "Esfeli sâfîliyn"i
yaratıcı. "Kesret" müşahedesini oluşturan
perdeliliği meydana getiren!
Üstad Ahmed Hulûsi

" İstemekte ısrar etmeyiniz. Allah’a yemin
ederim ki, sizden biri benden ısrarla bir şey
isteyip de benim hoşlanmamama rağmen
istediğini ele geçirirse ona verdiğim şeyler
kendisi için bereket olmaz."
Hadis

"MUTLAK SÛRETTE YOK OLAN BİR
VARLIKSIN.. -4
"Allahım varlık senin varlığın, açığa çıkan

senin esman, bu açığa çıkan esmanda bu
özelliklerle açığa çıkıyorsun. Bu özelliklerle
açığa çıkıyorsun ve bu halin sonucuda budur.
Ben bunu istiyorum çünkü bu isteğim senin
isteğindir" Farkındalığı ve idrakıyla,
secdelerinizde şu anlattığım olayı yaşamaya
çalışacaksınız, ve günlük yaşam içinde de,
karşınızda kim olursa olsun, önce orda esma
çıkışıyla varlığını müşehade edecek. Ondan
sonradır ki, orda söylenenleri dinleyip
söylenenlere göre olayın hakkını vereceksin...
Geceleri kılmış olduğunuz namazların ve
secdelerin de Fatiha'yı hakkıyla okuyarak,
rukûya kapılarak rukûda -Suphane rabbiyel
âleyyul âla veya suphane rabbiyel âleyyul
Azim- i hakkıyla söyleyerek, söyleyenin hamd
edenin kendisi olduğu müşehadesiyle Semialluhu men hamide- nin bunu vurguladığı.
Açığa çıkan o esma kaynağının -Lekel
hamdûke kema yenbagi licelalil vechike veli
azimûl sultanik- olduğu itiraf edilerek. Ve
sonrada gerçekten Allahu ekber hissiyatı ve
anlayışıyla secdeye kapanarak. Secdede Allahumme fatıra semavâti vel ard, Allahumme
Rabbul arşıl aziym, Allahu vel melâiketi vel
ruhu Rabbul ve arşıl aziym- diyerek azamete
yönelip, -La uhsin senaen aleyke ente kema
esneyte âla nefsik- le, o sonsuz azametin
kudretin özelliklerin, rahmaniyet ve rahimiyetin
ASLA SINIRLIDA MÜŞEHADE EDİLMESİNİN
MÜMKÜN OLMADIĞINI İTİRAF EDİP, ondan
sonra kendi açığa çıkan esmamızdaki
sınırlılıktan kaynaklanan özellikleri tek tek itiraf
ederek yalvarırsak, -İnneke ente semi duayu
İnneke entel mucibul tavat- la noktalarsak,
İSTEYEN KENDİSİ İCABET EDECEK'TE
KENDİSİ !!! Ves selamun aleykum ve
rahmetullah ve bereket... "
Üstad Ahmed Hulûsi

"Sahip olduğun herşeyin esirisin! Özgürlük, hiç
bir şeye sahip çıkmamaktadır. "
Üstan Ahmed Hulûsi/ Twitter'dan mesajlar

"Dinler doğmamış, açığa çıkmıştır."
Ahmed F. Yüksel

Sanal Duvarlar
Sanal Duvarlar
Ahmed F. Yüksel

"Biat Allah’a kavuşuncaya kadar sürmelidir. "
Muhyiddin İbni Arabi

"Dünya malı Allah'ın tebessümüdür. Ona bak,
ama sarhoş olacak kadar değil."
Mevlana

"İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine
yeni bir şeyler atmazsanız, kendi kendini
öğütür durur... "
İbn-i Haldun

"2013 Mayıs Ayı Karakteristikleri..." (yazının
devamı...)
Astrolog Nuran Tuncel

"Koku Duyusu Talamusta Süzülmeksizin
Doğrudan Beyne Giren Tek Duyudur
Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kerem
Doksat: “Koku duyusu ön beyin
diyebileceğimiz talamusta süzülmeksizin
doğrudan beyne giren tek duyudur. Bu
evrimsel özelliği insan hâricindeki diğer
hayvanlarda heyecanların düzenlenmesinden
sorumlu koku beynini (rinensefalon)
oluştururken, insanoğlunda bu bölgeye limbik
sistem denir. Limbik sistem, en temel
içgüdüsel tepkilerin beklenmeksizin karar
verildiği amigdala denen badem şeklindeki bir
derin nöron havuzunda değerlendirilerek,
“savaş, dövüş, kaç, ye/yeme, cinsel ilişkiye
gir/girme” kararı verilir ve buradan çıkan
bağlantılar beynin bütün bölgelerine gider.
İnsan hâricindeki diğer bütün memelilerde
feromonlar dediğimiz kokular idrar, gaita veya
cinsel salgılarla yaşama alanını işaretleme, eş
bulma, çiftleşme gibi en temel davranışları
düzenler. İnsanlarda frontal lobun (alın
bölgesindeki beyin kısmı) evrimleşmesi, bu
basit döngüyü kırmış ve çok daha gelişmiş
karar verme mekanizmaları devreye girmiştir."
(yazının devamı...)

"İçimizde fıtratın delilleri, evrende üstün
sanatın ve kudretin tezahürleri, elde Kuran’ın
ayetleri varken ALLAH’tan nasıl şüphe edilir?"
Caner Taslaman

"Kaybedeceğini bile bile neden mücadele
ediyorsun? dedi. Öleceğini bile bile yaşadığını
unutmuştu o an; Bozmadım. "
Ö. Asaf

"Huzur mu istiyorsun: Az insan, az eşya."
Franz Kafka

İstanbul'da sıcaklık 1-2 derece
düşse de yine 23-24 dereceleri
bulabilecek. Bol güneş var ve bu
durum h.sonu dahil olmak üzere
değişmiyor. İstanbul'da sıcaklık 1-2 derece
düşse de yine 23-24 dereceleri bulabilecek.
Bol güneş var ve bu durum h.sonu dahil olmak
üzere değişmiyor.
Havayı Koklayan Adam
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