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106-) Mâ nensah min âyetin ev nünsiha ne`ti Bi hayrin minha ev misliha* elem ta`lem ennAllâhe alâ külli 

şey`in kadiyr; 

Biz bir âyet hükmünü nesih (iptal) eder ya da unutturursak, ondan daha hayırlısını veya benzerini 

getiririz. Bilmez misin, Allâh kesinlikle her şeye Kaadir`dir. 

107-) Elem ta`lem ennAllâhe leHÛ mülküsSemavati vel Ard* ve mâ leküm min dûnillâhi min veliyyin ve lâ 

nasıyr; 

Bilmez misin, semâlar ve arz (şuur ve madde - beden boyutu) Allâh`ın mülküdür (her an dilediği gibi 

tasarruf etmektedir, tamamında)... Sizin için Allâh dûnunda ne bir dost ne de bir yardımcı olmaz! 

108-) Em türiydûne en tes`elû Rasûleküm kemâ süile Mûsâ min kablu, ve men yetebeddelil küfre Bil` iymani 

fekad dalle sevâessebiyl; 

Yoksa siz de, önceden Musa`nın sorgulandığı gibi Rasûlünüzü sorguya mı çekmek istiyorsunuz? 

Kim hakikatindekine imanı küfür ile (inkâr ile) değiştirirse, yolun doğrusunu yitirmiş olur!  
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"EL HAKİYM..." 

İlminin kudretiyle açığa çıkmasını sebepler zincirine bağlayarak, nedenselliği oluşturan ve böylece kesret 

algılamasını oluşturan.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Dua ettiğinizde çok isteyiniz; Çünkü vereceği hiçbir şey ALLAH'a ağır gelmez..." 

Hz. Muhammed (s.a.v) 

 

 

"DECCALİYET SENİ YÜKSEK FREKANSLI BAKIŞ AÇISINDAN KOPARTIP DÜŞÜK FREKANSLI 

YAŞAMI BENİMSETENDİR! 1/3 

Düşük frekanslı alan beyninin içinde çok boyutlu holografik görüntüyü meydana getiriyor. Beyninin içinde 

gördüğün görüntü, düşük frekanstan kaynaklanan görüntü. Allah'ı göremezsin, Allah baş gözüyle görünmez. 

Allah nur'dur görünmez. (yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/deccaliyet1.html


 

"Namus güzelliğin sadakasıdır.." 

Hz. Ali (r.a) 

 

"Hz.Hasan (r.a) namaza durmadan önce en güzel elbiselerini giyer ve "Allah güzeldir, güzeli sever. Ben 

Allah için süsleniyorum." derdi." 

 

"Edep, ilimden önce gelir." 

Hz. Ömer (r.a.) 

 

 
Farkındalık...  
Farkındalık...  

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Beyin uykuda REM döneminde normalden çok daha fazla çalışır... Din alışkanlığa ve şartlanmalara pirim 

vermiyor, tasvip etmiyor.. Din seni değiştirerek yaşama hazırlar... Sen hergün kıldığın namaz vakitlerini, bi 

şekilde ayrı bir anda kılarsın... Rutin beyni öldürür. Haliyle yeni bir şey yapın. Bu bağlamda Efendimiz s.a. 

"İki günü bir olan ziyandadadır" der.. Beynini zorlarsan daha iyi çalışır... "  

Cuma Rüzgarı 

 

http://blog.milliyet.com.tr/farkindalik/Blog/?BlogNo=416615
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http://blog.milliyet.com.tr/farkindalik/Blog/?BlogNo=416615
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""İnsanlar; Günahları İle Övünüp, Sevapları İle Alay Ediyorlarsa, Şeytan Yüreklerinde Tavaf Ediyor 

Demektir"..." 

Hz. Mevlana 

 

"Abdal, Hakka hayran olandır. 

Adâlet her işte, Hakkı bilmektir. 

Âdem suretinde olan herkes, Âdem değildir. 

Âdemin Âdemliği; akıl, hayâ ve ilim iledir. 

Âlimlere ve kendini bilenlere, alçak gönüllülük yaraşır. 

Allah ile gönül arasında perde yoktur... " 

Hacı Bektaş Veli  

 

"Cananın arzusu ne ise senin arzun da o olmalıdır. Yoksa, senin, onun arzu ettiğinden başka bir şeyi 

istemen, kendi arzuna âşık olman demektir." 

Cemalnur Sargut 

 

"Limandaki gemi güven içindedir fakat gemiler liman için yapılmamıştır."  

John A. Shedd 

 

"Şeytanı nasıl taşlamalı? Kendi nefsinden başlamalı." 

(Hw.) 

 

"Ben zeki doğmuştum, beni eğitim mahvetti." 

Mark Twain 

 

"İstanbul haftanın kalanında güneşleniyor. Sıcaklık bugün 26 derece, yarından pazara kadar 29-30'larda 

salınacak, normali ise 24 derece. Yarın sert lodosla basınç düşüşü var, baş ağrıları yapar. "  

Havayı Koklayan Adam 

 



"24.05.2013 tarihli 

RADİKAL GAZETESİ'nde, 

Ahmed F. Yüksel'in 

 

"Beynimiz bilimle oyunlarını açıklıyor." 

Başlıklı yazısı yayımlandı. "  

 

İstanbul'da bu sistemin son lodoslu günü. Orta kuvveti ara ara aşabilir, güneş var, 28 derece. 

Yarın ise rüzgar kuzeye dönmeye başlıyor, sıcaklık 25-26'ya iniyor. Bulutlar biraz artabilir. 
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