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80-) Ve kalû len temessenennâru illâ eyyamen 
ma`dudeten, kul ettehaztüm `indAllâhi ahden 
felen yuhlifAllâhu ahdeHU em tekulûne alAllâhi 
mâ lâ ta`lemûn; 
Ve dahi onlar dedi ki: "Sayılı günler 
ötesinde ateş bizi yakmayacak!" De ki 
onlara: "İndAllâh`tan (hakikatinizden gelen 
bir) söz mü aldınız? Allâh asla sözünden 
dönmez! Oysa siz Allâh hakkında uydurma 
şeyler konuşuyorsunuz!" 
81-) Belâ men kesebe seyyieten ve ehatat Bihî 
hatıy`etuhu feülâike ashabünnâr* hüm fiyha 
halidûn; 
Hayır! Gerçek onların sandığı gibi değil! 
Kim bir kötülük kazanırsa (düşündükleri veya 
elleriyle yaptıklarından dolayı) ve de o hatası 
kendisini (düşünce sistemini) kuşatırsa 
(hakikatı göremez hâle gelirse), işte onlar 
ateş (yanma) ehlidir sonsuza dek!  
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"ER RÂFİ'..." 

Yükselten. Bilinçli birimi yatay veya dikey 

anlamda yükselterek hakikatini kavrama veya 

seyir anlamında yükselten.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Mazlumun bedduasından sakınınız. O dua ile 

Allah arasında perde yoktur." 

Hz. Muhammed (s.a.v) 

 

 

"ESMA MERTEBESİNİN HER AN Kİ AÇILIMI, 

ÇOK BOYUTLU TEK KARE RESMİ 

GETİRİYOR... 

Hakikata ulaşabilmek için varlıklardan varlığa 



geçemezsin. Bunu unut. Yapılacak iş, o 

Muhammedi Hakikat, bahsettiğimiz o 

holografik dediğimiz sistemle senin 

Varlığındaki ben noktası, aynıyla Hakikati 

Muhammedi. Dolayısı ile Hakikati Muhammedi 

noktasını düşün, yani esma mertebesini, bu 

esma mertebesi her an bir resim meydana 

getiriyor ve yok ediyor. Hakikati Muhammedi 

mertebesi her an bir resim haline dönüşüyor, 

akabinde kapanıyor. Akabinde açılıyor..." 

(yazının devamı ...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Sahip olduğun herşeyin esirisin! Özgürlük, hiç 

bir şeye sahip çıkmamaktadır. " 

Üstan Ahmed Hulûsi/ Twitter'dan mesajlar 

 

"Şayet "art niyetli, sorunlara aldırmaz bireyler" 

gibi davranır, insanlara hakaret eder, 

küçümserseniz, sonuçta sevgisiz yaşayıp, 

çaresiz kalırsınız." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
Sanal Duvarlar  
Sanal Duvarlar  

Ahmed F. Yüksel 
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"İki şeyin arasında kalırsan, ikisinide nefsine 

yönelt. Nefsinin reddeddiği doğru olandır." 

Hz. Hasan (r.a) 

 

"Biat Allah’a kavuşuncaya kadar sürmelidir." 

Muhyiddin İbni Arabi 

 

"Aklım her gün tövbe eder. Nefsim her an 

tövbemi bozar. Arada kalmış bîçareyim iyi ki 

senin kapın var.." 

Hz. Mevlana 

 

"Dünyanın senden sonra nasıl olduğunu 

görmek istersen, senden önce ölenlerden 

sonra ne olduğuna bak!" 

Hasan-ı Basri 

 

"2013 Mayıs Ayı Karakteristikleri... 

4 -5 Mayıs günleri Şiron, Neptün, Ay Balık 

burcunda: Zaten kendini anlatıyor, bana da 

söyleyecek çok söz bırakmıyor. Hassasiyetin 

arttığı, sezgilerin fazla görev yaptığı, 

gerçeklerden uzaklaşıp düşlerin, hayallerin 

peşinde koşmaya müsait bir ortam... İçimizdeki 

çocuk yanımızla oynaşıp mutlu olmak da 

mümkün, ilhamların etkisiyle hallenmek de, 

hayaller içinde aldanıp deprasyon vadisine 

dalmak da... Sevgisel, duygusal alışverişler 

yaparak belki birşeyleri düzeltebilir, bel ki de 

kalbinizin derinliklerindeki güzellikleri 

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


yeşertebilirsiniz." (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 

 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/mayisayi2013.html
http://www.dunyasaglikajansi.com/2012/06/yazi-dizileri/beyni-etkisi-altina-alan-duyu-koku-2.html


"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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